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Hihetetlenül gazdag, hosszú az az Életív, amely az irodalomnak, az irodalompolitikának és 
főleg a kelet-közép-európai népek megértésének harcos művelőjére jellemző. Tizennyolc éves volt, 
amikor a Diák című lap szerkesztőjeként fellépett (a lap-, a folyóiratszerkesztés egyébként is szenve
délye volt), és írógépe a magyar és a délszláv írók körében legendás hírű érdligeti Napházban még 
röviddel halála előtt is kopogott. Mint író, mint költő magáévá tette annak a nem könnyű kornak, 
amelyet átélnie adatott, minden világnézeti és esztétikai problémáját. 1920-ban a közismert politikai 
okok miatt kénytelen volt a magyar határon túlra, a jugoszláviai Vajdaságba emigrálni. Mint újság
író, mint költő és a szerb-horvát nyelv tökéletes elsajátítása után mint műfordító indult el a szom
széd népek, főleg a magyarok és délszlávok közeledésének, jobb megértésének útján. A jugoszláviai 
magyar irodalom érdekében Szenteleky Kornéllal karöltve ugyancsak az egymás mellett, szimbió
zisban élő népek kézfogásának híve volt. Amikor 1933-ban visszaköltözött Magyarországra (Buda
pestre), gazdag munkásságát az itt bemutatott szellemben folytatta. Népszerű folyóirata volt a Lát
határ, amelyben a magyarok és a velük szomszédos népek viszonyát és a Csehszlovákia, Románia és 
Jugoszlávia területén élt magyar kisebbségek problémáját tárgyalta. Nem volt az említett kérdé
seknek olyan szakembere, aki a munkatársa ne lett volna. A magyar-délszláv filológiai kapcsolatok 
ápolásának sajnálatosan rövid életű, de annál színvonalasabb és annál nagyobb jelentőségű folyóira
tát, a Jugoslavensko-Madarska Revijá-t is ő szerkesztette. 

A magyar szlavisztika története szempontjából igen jelentős műve, a budapesti Gondolat ki
adónak a szomszéd népek irodalmáról szóló sorozatában megjelent A jugoszláv népek irodalmának 
története című kézikönyve, amely szuggesztív stílusban megírt népszerűsítő munka ugyan, magyar 
nyelven viszont első ízben tekinti át a három délszláv (a szerb, a horvát, a szlovén) irodalom fejlő
dését az V-VI. század fordulójától, kezdve egészen az 1945-ben kezdődő új korszak kezdetéig. 

Ezért nagy hibát követnénk el, ha Csukát mindössze a délszláv népek, a szerbek, horvátok, 
délszlovének, macedónok irodalmának tolmácsotójaként tartanok számon. Fáradhatatlan, munkás 
egyénisége mégiscsak ezen a területen alkotta a legmaradandóbbat. Mindazt, ami az ő fordításában 
magyarul megjelent, egy ilyen rövid megemlékezésben nehéz lenne, nem is lehet a teljesség igényével 
felsorolni Azt azonban föltétlenül meg kell említenünk, hogy Miroslav Krleza: Balade Petrice Ke-
rempuha című balladaciklusának fordítása korunk magyar műfordításirodalmának egyik kitűnő 
remeke. 

Amilyen műgonddal fordította a délszláv líra remekeit (például Krleza mellett a Gustav Krklec-
éit, talán még tökéletesebben adta vissza a délszláv prózát, például a Nobel-díjas Ivo Andric Na Drini 
cuprija és Travniéka krónika c. művét, valamint MiloS Crnjanski Seob c. regényét. 

Az említett Krleza-fordítás mellett másik nagy fordítói és magyar költői teljesítménye a 
crnagorai költő fejedelem, Petar Petrovic NjegoS Gorski Vijenac (1847) című drámai költeményének 
átültetése -.Hegyek koszorúja címmel. 

A szlovák írásbeliség magyar műfordításirodalmát is gazdagította: Fényes a tűz lángja című 
szlovák népballada-fordításait kétszer is kiadták: egyszer Budapesten, másodszor pedig Pozsonyban. 

Óriási méretű és magas színvonalú munkásságáért tisztelettel hajtjuk meg a fejünket Csuka 
Zoltán emléke előtt. Nem volt könnyű élete. Elveiért, az emberségért minden fenntartás nélkül, - a 
maga szelíd modorával is ki tudott állni. Ezért kellett 1950-1955 között koholt vádak miatt rabos
kodnia. Erkölcsi elégtétel számára, hogy aki ismerni akarja Kelet-Közép-Európa irodalmi fejlő
dését, az ő neve és műve nélkül semmiképpen sem boldogulhat. 

Sziklay László 
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A magyar reneszánsz udvari kultúra Tudományos ülésszak 
(Pápa, 1984. május 15-19.) 

Az ülésszakot az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának és Pápa Város Tanácsának 
védnöksége alatt rendezték: az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Csoportja, a 
budapesti, a debreceni, a pécsi és a szegedi egyetemeknek a régi magyar irodalmat és művelődést kutató 
tanszékei. 

Az udvari kultúra vizsgálata a magyar reneszánsz-kutatás hagyományosan kedvelt tárgya, és 
Szerb Antal, Angyal Endre és sok más tudós két világháború közti tevékenysége óta a munka meg
szakítás nélkül folyt. Annak, hogy most az udvari kultúra egy teljes konferencia tárgya lett, több 
oka van. Az utóbbi években Európa-szerte kedveltté vált ennek a témának a vizsgálata. Sürgető 
feladat tehát az új eredmények összevetése az eddigi magyar szakirodalommal. Szükséges volt a 
magyar udvarok pontos historiográfusi feltérképezése. Az alapkutatások és az elméleti munkák 
szembesítése világossá tette, hogy nem mindenütt volt udvari kultúra, ahol udvartartás létezett. Lé
nyeges kérdés az is, hogyan helyezhetők el a magyar királyi és főudvari udvarok - a most már 
egyre élesebben kirajzolódó — európai körképben. 

Magyar szempotból sem volt érdektelen megvitatni az udvariság mibenlétének, ideologikumá-
nak elméleti vonatkozásait. Finomult az a régebbi nézet, mely szerint az elit kultúra nem más, mint 
a népkultúrával élesen szemben álló ellenkultúra. Ujabban az udvari művészetet és civilizációt a tágan 
értelmezett közkultúrából kiemelkedő formációként szemlélik, mely fokozatos elkülönülés során 
vált a kevesek kultúrájává. 

Az ülésszak megnyitója május 15-án, kedden este a Petőfi Gimnázium dísztermében volt. 
Szabó László, Pápa Város Tanácsának Művelődésügyi osztályvezetője üdvözölte a résztvevőket. A 
várost bemutató rövidfilm megtekintése után Kövy Zsolt igazgató vezetésével munkatársaink meg
tekintették a Református Tudományos Gyűjteményt. 

Május 16-án délelőtt R. Várkonyi Ágnes elnöki bevezetője után került sor az első ülésre, 
melyen két előadás hangzott el: 
Klaniczay Gábor: Udvari kultúra és civilizációs folyamat 
Zemplényi Ferenc: A középkori udvari kultúra funkcióváltozása a reneszánszban 

Május 16-án délután, Benda Kálmán elnökletével az alábbi előadások kerültek felolvasásra: 
Zombori István: II. Lajos udvara Szydtowiecki kancellár naplója alapján 
Rekettyés Mária: Thurzó János boroszlói püspök udvartartása 
Barta Gábor: Humanisták I. János király kancelláriájában 
Ács Pál. Udvar- és felsó'bbségbírálat a magyar reformáció korai szakaszában 

Május 17-én délelőtt, mikor Bitskey István volt az elnök, az alábbi előadások hangzottak el: 
Koppány Tibor: Nádasdy Tamás udvara és az építészet 
Szabó András: Mágocsy Gáspár és András udvara 
Ambrus Katalin: A XVI-XVIL század főúri életmódjának tükröződése két udvari drámában: Szép 

magyar komédia, Constantinus és Victoria 
Galavics Géza: A magyar királyi udvar és a képzőművészet a késő reneszánsz idején 

Május 17-én délután Keserű Bálint elnökletével a következő előadásokat olvasták fel: 
Virágh László: A zene funkciója a magyar reneszánsz társadalomban 
Székely Júlia Anna: Az udvari tánc 
Petneki Anna: Intrada. Az ünnepélyes bevonulás formája és szerepe a kelet-közép-európai fejedelmi 

és főúri udvarokban 
Szabó Péter. A holttest szimbolikus vonzásköre az uralkodói temetéseken 

Május 19-én délelőtt Tarnai Andor volt az elnök. A következő előadások hangzottak el: 
Bartók István: A gyulafehérvári fejedelmi udvar és az ifjú Báthory Zsigmond 
Balázs Mihály—Monok István: Történetírók Báthory Zsigmond udvarában 
Trócsányi Zsolt: Az erdélyi udvar szervezete a Báthoryak korában (Az előadást a szerző betegsége 

miatt Klaniczay Tibor olvasta fel) 
Benda Kálmán: Bocskai István székhely nélküli fejedelmi udvara 
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Jankovics József: Udvarellenesség a XVI-XVII. század fordulóján 
Május 19-én délután Klaniczay Tibor elnökletével a következő eló'adásokat olvasták fel: 

Kovács József: Esterházy Miklós udvara és a nyugat-magyarországi reneszánsz 
Bitskey István: Pázmány udvara 
Bobrovszky Ida: Bethlen Gábor udvara és a művészet 
Péter Katalin: Udvari kultúra és a kalendárium. Egy esettanulmány:I. Rákóczi György 

Az ülésszak keretében május 17-én este a Virágh László vezette Ars Renáta-együttes adott 
nagysikerű hangversenyt. Május 18-án az ülésszak résztvevői Koppány Tibor és Galavics Géza vezeté
sével tekintették meg a környék műemlékeit (Árpás, Mihályi, Pápóc, Celldömölk, Jánosháza, Som
lyó vára, Hanna, Döbrönte). 

Az ülésszakon elhangoztt előadások többsége a Gondolat Kiadó gondozásában hamarosan kü
lön kötetben fog napvüágot látni. A kötetet R. Várkonyi Ágnes szerkeszti. 

(összefoglalta: Székely Júlia Anna) 

Oltványi Ambrus jutalomdíj 

A XIX század kutatói számára - Oltványi Ambrus kívánságára - alapítvány létesült. 
Célja a XIX. századi - ennek hiányában az azt megelőző korokból származó - szövegkiadá

sok gondozásában végzett eredményes munka (textológia) jutalmazása. 
A jutalomdíjból évente egy, arra érdemesnek ítélt személy részesíthető. Kiemelkedő munkásság 

esetén a jutalomdíjat ugyanaz a személy többször is megkaphatja. 
A jutalomdíj odaítélésére egy három tagú bizottság jogosult, amelynek elnöke az Egyetemi 

Könyvtár Főigazgatója, tagjai a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjai közül a bizottság elnöke 
által felkért két szaktekintély. 

A jutalomdíj átadására minden év szeptember 30-án Oltványi Ambrus halálának évfordulóján 
kerül sor. A díj összege a kétszázezer forintos alapítvány évi 9%-os kamatának 80%-a. 
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IRODALOMTÖRTÉNET 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata 
• 

Főszerkesztő: Nagy Péter 

A magyar irodalom s ezen belül főleg a huszadik századi s a 
mai szocialista magyar irodalom alakjainak és műveinek, 
problémáinak, folyamatainak és eredményeinek vizsgálatá
val foglalkozó tanulmányokat, cikkeket, ismertetéseket közli. 
Fontos célja, hogy az irodalomtörténet elvi és gyakorlati 
kérdéseinek tárgyalásával elősegítse az egyetemi és iskolai 
irodalomoktatás korszerűsítését, tágabb irodalmi látókör 

kialakítását. 
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