
KRÓNIKA 

Mályuszné Császár Edit 
(1910-1992) 

Néhány év alatt a Bayer Józsefet követő színháztörténész-gárda legjava búcsúzott 
el tőlünk: Pukánszkyné Kádár Jolán, Staud Géza, Magyar Bálint után most Mályuszné 
Császár Edit távozott el. Igen különböző, szuverén személyiségek voltak - közösek 
mégis a magyar művelődés, irodalom és színház szeretetében. 

„Mi, történészek" - szokta volt mondogatni Mályuszné, s joggal: 1932-ben magyar 
művelődéstörténetből doktorált a budapesti tudományegyetemen. Hajlama és érdeklő
dése már akkor a színháztörténet felé vitte volna, ám a művelődéstörténeti tanszék 
akkori vezetője szerint ez nem minősült komoly tudományos tárgynak, és ezért a 
hajdúkról készített dolgozatot. Igazi egyetemének azonban a családi műhely bizonyult: 
1932-től volt Mályusz Elemér felesége, társa, egyszersmind tanítványa. 1933-tól foglal
kozott színháztörténettel; 1934-ben Bécsben, Josef Gregor mellett csiszolhatta módszer
tani tudását. Amikor kiderült, hogy a magyar tudományosság egész rendszere szerve
ződik át, előbb középiskolai tanári oklevelet szerzett, majd állami állást vállalt: az 
Országos Levéltár (1952-1954), a Művészettörténeti Intézet (1954-1955), az ELTE Régi 
Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke (1955-1957) és végül, nyugdíjba vonulásáig, a 
Színháztudományi Intézet (1957-1967) munkatársa volt. Kandidátusi fokozatot 1959-
ben szerzett, Színház és közönség az elnyomatás korában, 1849-1867 c. értekezésével. 

Mályuszné Császár Edit igazi területe a művelődéstörténeti forráskutatás volt. 
Fáradhatatlan levéltári, kézirattári és könyvtári vizsgálódásai során óriási mennyiségű 
adat birtokába jutott, és legjobb tanulmányaiban, könyveiben a mozaikrakó mesterek 
türelmével és ügyszeretetével rakta ki ezeket, amíg tudományos argumentációt nem 
alkottak. így tisztázta - többek között - a Helytartótanács és az első magyar színtár
sulat kapcsolatát, legendákat oszlatva (Kelemen László színháza In: Tanulmányok Budapest 
múltjából XI. 1956. 153-198.), a Rádayak vonatkozó, több nemzedéken át vitt szerepét 
(A Rádayak és a hazai színjátszásunk In: A Ráday Gyűjtemény évkönyve 1955. 72-80.), 
a Bánk bán költőjét övező szellemi környezetet (Katona színházi világa, It 1970. 74-90.). 
A színháztörténeti komparatisztika egyik úttörő írása volt és marad A nemzeti szín
játszás kezdetei Középkelet-Európában c. tanulmánya, a Szauder József és Tarnai Andor 
szerkesztette Irodalom és felvilágosodás c. kötetben (1974. 471-498.); nélkülözhetetlen 
alapműnek bizonyult az 1780 és 1867 közötti cenzúrairatok kötetnyi válogatása (Megbí
ráltak és bírálók, 1985.). Legutóbb, 1990-ben a Magyar színháztörténet 1790-1873 két 
fejezetét írta, a magyarországi német színjátszásról és a Budai Népszínházról szólót. 

Szabad, független szellem volt mindig; könyörtelen szókimondással, kérlelhetetlen 
iróniával a tehetségtelenség, a féltalentumok teljesítményei iránt. E téren, mint az 
alkotó-kutató elme szellemi fölényének dokumentuma, aligha múlható fölül ItK-
tanulmánya: Polgári-forradalmi eszmék és az első magyar színtársulat műsora, 1956. 154-1-
60. A cím kortünet, szükséges rossz, a filológusi teljesítmény álcája. A többi: 11 játék
darab egybevetése német eredetijével, s végül a bizonyítás, hogy a magyar nemesi 
mozgalom létrehozta, általa pártolt, neki tetszeni akaró, nemesi származásával és 
kollégiumi műveltségével érvelő első hazai színészgeneráció miért nem játszott, játszha-
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tort (a cenzúrát nem is tekintve) „polgári-forradalmi" eszmeiségű műveket. Különállá
sának közvetett bizonyítéka volt többször puszta témaválasztása is: amikor a polgári 
szalonvígjáték sztárjairól, Prielle Kornéliáról és Szerdahelyi Kálmánról írt könyvet (Egy 
színészházaspár élete, 1956.) vagy Molnár Györgyről, a magyar rendezéstörténet örök 
fenegyerekéről (Molnár György, a rendező, 1964.). 

1989-ben, Mályusz Elemér halálával megszűnt a családi-szellemi műhely, és - mint 
az ilyen esetekben lenni szokott - új tudományos feladatok, célok már nem tölthették 
be az űrt, nem sokszorozhatták meg a törékeny test fogyó energiáit. Utoljára 1991 
nyarán beszélt tervekről: az abszolutizmuskori magyar dráma tendenciái érdekelték. 
Azóta nem láttuk. Munkáit azonban olvassuk, tanítjuk, idézzük, olykor vitatjuk. Ez a 
filológus maradandósága. 

Kerényi Ferenc 

Szathmári Király Ádám 1692-1992 
Emlékülés, 1992. július 11-12. Boldva 

A barokk kori nemesi naplóírás általános divattá vált a XVII. és XVIII. század 
fordulója körüli évtizedekben. A latin és magyar diáriumírás szokása a Rákóczi-korban 
is folytatódott fejedelmi udvari és egyéni kéziratos naplók formájában. A körülmények 
folytán egyes diáriumok útinaplókká alakultak; például a fejedelem ifjú udvari neme
sének, Szathmári Király Ádámnak a szabadságharc végén, 1711. február 28-án elkez
dett, a lengyelországi és franciaországi éveket megörökítő Naplókönyve II. Rákóczi 
Ferenc Fejedelem Bujdosásairól - 1717. április 24-én ért véget Bécsben. A Rákóczi
emigrációból hazatért naplóíró magyar, lengyel s francia művelődéstörténeti szemszög
ből egyaránt becses naplójegyzetei csak másfél évszázad múltán kerültek napvilágra 
a Rákóczi Tárban - az eredeti hiányában - egy hitelesnek tartott másolat alapján. A jeles 
kordokumentum írója születésének 300. évfordulója alkalmából a Szathmári Király 
Ádám Emlékbizottság a szülőföld érintett községei, Nyomár - Boldva - Hangács 
önkormányzati, egyházközségi, kulturális és oktatási intézményei részvételével több 
napos emlékünnepséget rendezett. Július 6-án Kulcsár István ny. tanár múltidéző 
helytörténeti kiállítást nyitott meg a naplóíró szülőfalujában a nyomári Általános 
Iskolában. Július 10-én pedig a templomkertben Benda Kálmán akadémikus mondott 
avatási beszédet Rákóczi nemes apródja emléktáblájának leleplezésekor. Sárospatakon 
nyílt meg a Szathmári Király család XVIII-XIX. századi történetét arcképekkel, fotókó
piákkal, régi írásokkal megelevenítő, Eperjesi Eszter múzeumvezető által rendezett 
kiállítás a Református Kollégium Repozitóriumában. A hangácsi Református templom
ban történt emléktábla koszorúzásakor Lukács László nyújtott visszatekintést e vidék 
múltjára, jeles családjaira, helytörténeti nevezetességeire, kiemelkedő alakjaira. Az 
emlékülés színhelyén Csorba Csaba megyei levéltár-igazgató nyitotta meg a Szathmári 
Király család történelmi, helyismereti, néprajzi érdekű kiállítását, amelynek anyagát 
Lukács László és Töltéssy Zoltán gyűjtötte össze, s az utóbbi rendezte. Emléktábla 
került a nemes család boldvai sírboltjára is. 

A boldvai tudományos ülést Mészáros István, a Tiszán-inneni Református Egyház
kerület püspöke nyitotta meg, s ő leplezte le Szathmári Király Ádám emléktábláját a 
Református templomban. Az ülés első előadása (Valter Ilona) a református egyház 
használatában és gondozásában álló román kori bencés apátságról, műemléki kutatásá
ról, restaurálásáról, gótikus építéstörténeti vonatkozásairól, a bencés templom liturgiái 
rendszeréről, a háromhajós templom helyreállításáról szólt. Az itt elhangzott további 
2lőadások (R. Várkonyi Ágnes, Hopp Lajos, Benda Kálmán, Kiss Dezső) érintették az 
ifjúkorában fejedelmi szolgálatba került nemes életútját, működésének történelmi 
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hátterét, idegen országban tett megfigyeléseinek művelődéstörténeti jellegzetességeit, 
Rákóczi és Mikes, a bujdosó társak életének lengyel és franciaországi megörökítését, 
műveltségi eszményeit, hazatérésének hátterét, szüleivel váltott leveleit, naplója 
kéziratának és kiadásának kérdéseit, egyszóval a törökországi Rákóczi-emigráció előtti 
évek alapvető irodalmi forrásának kiaknázható részleteit. Az előadások megerősítették, 
hogy a korabeli naplóműfajnak e ritka remeke nemcsak hiteles kordokumentum, a 
fejedelem személyére vonatkozó megbízható irodalmi forrásmű, hanem közvetlen 
emberi megnyilatkozás is. Az anyanyelvű naplóírás Szathmári Király kezében szemé
lyes élményei rögzítésére is szolgált, s irodalmi kifejezésre, külföldi város- és tájleírásra 
is alkalmassá vált. Naplóírása a későbbiek szemszögéből, a mikesi levélírás időbeni 
(1711-1717) előzményeként is figyelembe veendő. 

A kiállítással, korabeli zenét idéző hangversennyel kísért Szathmári Király emlék
ülés szerencsés találkozása a helytörténeti kutatásnak s hagyomány ápolásnak, vala
mint a napló tartalmához s a naplóíró életszemléletének tágulásához fűződő lengyel 
s francia művelődéstörténeti érdekű filológiai s történeti tanulmányoknak. Egyik 
legfontosabb eredménye pedig az, hogy ismét ráterelte a figyelmet az egykor elveszett
nek hitt napló kéziratára, s az ülésszak anyagának megjelentetése után következő 
fontos feladatként a naplókönyv új kiadását jelölte meg az előkerült autográf kézirat 
(OSzK Oct. Hung. 494) alapján, s a XIX. századi másolat (OSzK Quart. Hung. 50) ismét 
hozzáférhetővé vált kéziratának ismeretében. Mindez sokban köszönhető a Szathmári 
Király Ádám Emlékbizottság és a megnyert közreműködők áldozatos és eredményes 
munkájának. 

Hopp Lajos 

Szlovák-magyar konferencia a századfordulóról 
1992. szeptember 21-22. Budapest 

Intézetünkben hagyománnyá vált, hogy közös tanácskozásokat rendezünk a cseh 
és szlovák kollégákkal. Hosszabb szünet után 1987-ben Klaniczay Tibor kezdemé
nyezésére került sor a veszprémi találkozóra, melynek anyaga Ami összehasonlítható, 
és ami nem címmel jelent meg. A pozsonyi irodalomtudományi intézet meghívására 
1989-ben a Nagyszombat melletti Alsókorompán (Dolná Krupa) tartottunk közös 
kollokviumot, melynek előadásai szlovákul kerültek publikálásra (Dejiny a literatúra 
v kontaktoch). 

A mostani konferenciára 1992. szeptember 21-22-én került sor Intézetünkben, 
melyen az időközben kettévált szlovák intézet mindkét részlege képviseltette magát. 
A rendezvényt a Közép- és Kelet-Európai Osztály szervezte meg, de részt vett rajta a 
Huszadik Századi Osztály is. A téma ezúttal a századfordulón jelentkező irodalmi 
modernizmus mai értelmezése volt. Az előadások szlovákul és magyarul hangzottak 
el, de mindig rendelkezésre állt a másik nyelvre lefordított szöveg is. A vita egyidejű 
tolmácsolással zajlott. 
Bodnár György megnyitója után a következő előadások hangzottak el: 
Fried István: Szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok a századelőn (Slovensko-madarské 
vzf ahy na prelome storocia) 
Karol Tomis: A szlovák és a magyar irodalmi modernség tipológiai párhuzamai (Typologické 
súvislosti slovenskej a madárskej literárnej moderny) 
Michal Gráfik: A szlovák irodalmi modernség (Slovenská literárna moderna) 
Gyivicsán Anna: A szlovák századvég helye az egyetemi szlovakisztikában (Miesto literatúry 
prelomu storocia v univerziteckej slovakistike) 
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Joanna Goszczynska: Jozef Cíger Hronsky és az expresszionizmus (J. Cíger Hronsky a 
expresionizmus) 
Dana Krsaková: Modernista tendenciák az első világháború előtti prózában (Modernistické 
tendencie v próze pred I. svetovou vojnou) 
Krasztev Péter: Ivan Krasko helye a közép-európai szimbolista költészetben (Miesto I. Krasku 
v stredo-európskej symbolistickej poézii) 
Marcela Mikulová: Az illuzionizmus zsákutcájából (Zo slepej ulicky iluzionizmu) 
Kiss Szemán Róbert: Tradicionalizmus és modernség a 20. századi közép-európai prózában 
(Tradicionalismus a modernita v próze 20. storocia) 
Ján Koska: A bolgár modernizmus (Bulharska moderna) 
Sargina Ludmilla: Vaszilij Rozanov - az orosz modernizmus „enfant terrible"-je („Enfant 
terrible" ruského modernizmu: V. Rozanov) 
Libusa Vajdová: Kelet és Nyugat szembenállása meg a dekadencia (Opozícia Vychod a 
Západ a dekadencia) 
Balogh Magdolna: A lengyel századforduló kiátkozott gondolkodója: Stanislaw Brzozowski 
(Prekliaty rnyslitel" „Mladej Polski": S. Brzozowski) 
Pawol Winczer: A dekadens típusának két stádiuma az európai modernségben (Dve v^vinové 
stádia v európskej moderne) 
Karol Wlachovsky: Csáth Géza és a századforduló művészete (G. Csáth a tvorba prelomu 
storocia) 
Angyalosi Gergely: A kritikai impresszionizmus a Nyugat hőskorában (Kriticky impresio-
nizmus v slávnom období ,,Nyugat"-u) 
Erdődy Edit: Új nőtípusok a századelő magyar drámáiban (Nővé zenské typy v madárs-
kych drámach na prelome storoCia) 
Vujicsics Sztoján: A századelő horvát és szerb költészetének magyar recepciója (Madárská 
recepcia chorvátskej a srbskej poézie prelomu storocia) 
Berkes Tamás: Masaryk és Jászi. Polgári radikalizmus és irodalmi modernség a cseh és magyar 
századfordulón (Mestiansky radikalizmus a literárna modernita Cechách a Madarsku 
na prelome storocia) 

A jó hangulatú konferencia történetéhez tartozik, hogy a résztvevőket fogadáson 
látta vendégül a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság nagykövetsége, illetve a 
rendezvény befejezéseként bankettre került sor az írószövetség éttermében. 

Berkes Tamás 

„Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban" 
1992. szeptember 25-26. Kolozsvár 

1992. szeptember 25-én és 26-án a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem 
Magyar Filológiai Tanszéke „Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban" 
címmel konferenciát tartott a kolozsvári egyetem bölcsészkarán. A szervezés minden 
gondját magára vállaló Cs. Gyimesi Éva és Kiss Mihály elképzelése szerint ez a tanács
kozás egy olyan konferencia-sorozat első rendezvénye, mely évről- évre valamely 
magyarországi vagy azon kívüli magyar irodalmi központban kerülne megrendezésre, 
hangsúlyozottan azzal a szándékkal, hogy kapcsolatot teremtsen a különböző irodalmi 
és irodalomtörténeti műhelyek között, elősegítve az egyetemes magyar irodalmi élet 
vérkeringésének felpezsdítését. 

A tervek szerint a konferenciát plenáris ülés nyitotta és zárta volna, köztük pedig 
egy XIX. századi, egy XX. századi valamint egy kritikai szekcióban összesen 22 előadás 
hangzott volna el. A széleskörű érdeklődésre való tekintettel azonban a rendezők úgy 
alakították át a programot, hogy az előadások zömét a tanácskozás teljes közönsége 
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hallhassa. Az egyetem dékánja a megnyitón köszöntötte a konferencia résztvevőit, a 
második napon pedig fogadást adott a megjelentek tiszteletére. 

25-én délelőtt Kibédi Varga Áron elnökletével a következő előadások hangzottak el: 
Veres András: A központosított értékrend érvényesítésének kísérlete és kudarca a negyvenes
ötvenes években, Schulcz Katalin: A kiegyezéskeresés esélyei a hatvanas években, Varga 
László: A többértékűség bizonytalansága a hetvenes években, Erdődy Edit: Kritikusi beszéd
helyzetek és stratégia az elmúlt korszakban. Ez utóbbi dolgozatot a szerző távolléte miatt 
Szabó G. Zoltán olvasta fel. 
Délután Szabó G. Zoltán elnökletével folytatódott az előadássorozat: Gyapay László: 
Kölcsey kritikusi módszere, Szilágyi Márton: Kármán József XIX. századi újrafelfedezése, 
Korompay H. János: Erdélyi János Berzsenyi-képének változásai, Dávidházi Péter: Költő és 
kritikus egy személyben: Arany János, Kozma Dezső: Pszichológiai igény a századvégi 
novellisztikaban, Nagy Sándor: Egy konzervatív haladó író: Gárdonyi Géza. A XIX. századi 
témák elhangzása után Tamás Attila vette át az elnöklést. Még két előadásra nyílt 
lehetőség: Nyilasy Balázs: Előítéletek és igazolatlan premisszák és Borcsa János: A Mű
helyét kereső kritika. 

26-án délelőtt két szekcióra oszlott a konferencia. Az elsőben Tamás Attila elnöklete 
alatt öt előadást hallhattunk: Berszán István: Pályakezdők irodalmi értékorientációja, 
Martos Gábor: Irodalmi fórumok szerepe az értékközvetítésben, Cseke Péter: A Tanú erdélyi 
fogadtatása, Margócsy Klára: Az érték Határ Győző drámáiban, Kántor Lajos: Szabédi László 
és a Mórok. A másik szekcióban Cs. Gyimesi Éva volt az elnök, és Széles Klára: Látleletek 
kritikai életünk közelmúltjából, Józsa T. István: Közép-kelet-európai utópia, valamint 
Kereskényi Sándor: A szubjektum (önvizsgálatának elégtelensége című előadása hangzott 
el. 

A délutáni, záró plenáris ülést Cs. Gyimesi Éva vezette. Előadók voltak: Kibédi 
Varga Áron: Az irodalomtörténetírás válságai, Tamás Attila: Értékrend vagy értékrendek, 
Bertha Zoltán: Posztmodernizmus vagy értékkonzervativizmus, Bíró L. Ferenc: Ertékfogal-
mak mediális közegben, Kiss Mihály: Érték és értékrend a Magyar Versek könyvében, Tur-
csány Péter: Költészetünk az idő rostájában, Végh Balázs: Szempontok és módszerek a 
kisebbségi irodalom vizsgálatában. A konferenciát Cs. Gyimesi Éva rövid összegzése zárta. 
A hosszúra nyúló programot élénk és kitartó figyelem kísérte, amit jól mutattak az 
előadások utáni viták. Ä Soros Alapítvány támogatása lehetővé tette, hogy a rendezők 
önálló kötetben adják ki az elhangzott előadásokat. 

A sikeres kolozsvári kezdeményezés folytatására 1993-ban Budapesten kerül sor. A 
szervezést az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete és az MTA Irodalomtudományi 
Intézete vállalta magára. A tervezett konferencia címe: Feltáratlan értékek a magyar 
irodalomban. 

Gyapay László 

Tanácskozás Mándy Iván írásművészetéről 
1992. október 1-2. Budapest 

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és az Újvidéki 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai kutatások Intézete közös konferenciát 
tartott 1992. október l-jén és 2-án Budapesten. Az előadások témája Mándy Iván 
életműve volt. 

Bodnár György és Bori Imre megnyitó beszédükben egyként hangsúlyozták annak 
jelentőségét, hogy - a konferencia-sorozat történetében először - élő író művészetéről 
esik majd szó. Bori Imre Mándy-jelenségek című dolgozata mintegy áttekintette az író 
életművét (főleg a kulcsfigurák szempontjából). Ugyanő emlékeztetett arra, hogy a 
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vajdasági magyar folyóiratok akkor is szívesen fogadták Mándy írásait, amikor Ma
gyarországon hivatalos sugallatra háttérbe szorították, sőt támadták ezt az írásmódot. 
A konferencia első napján személyesen is megjelenő Mándy Iván megerősítette ezt a 
tényt, külön kiemelve Bori Imre korabeli írásainak jelentőségét. 

Rónay László az íróval folytatott beszélgetések emlékét felidézve rajzolta meg 
Mándy portréját. Pomogáts Béla elemezte a Mándy-próza bizonyos poétikai sajátossá
gait és ezen írások kritikai fogadtatását. Gerold László Mándy hangjáték-műfajáról 
készített elemzést, kimutatva, hogy aligha túlzás ezeket a műveket a regényekkel és 
a novellákkal egyenértékűen kezelni. A konferencia első szakaszát vita követte, amely
hez magától értetődően maga az író is hozzászólt, különös tekintettel a kritikai fogad
tatással kapcsolatos észrevételekre. 

A második szakasz első előadásában Juhász Erzsébet a Mi az öreg című írás kapcsán 
vizsgálta az író beszédhelyzet-váltó technikáját. Ugyanerre a szövegre összpontosított 
Utassy Csaba dolgozata a belső realitás szövegszervező funkcióját véve alapul. Angyalosi 
Gergely a Mándy-próza sajátos „akusztikáját" elemezte; egyfajta eltolódást vélt észlelni 
az életműben a vizualitástól a hangzó minőség irányába. Harkai Vas Éva „egy nem 
létező elbeszéléstipológia" szemszögéből vette számba Mándy Iván prózájának némely 
poétikai eljárásait. 

A konferencia második napján Bodnár György beszélt a Fabulya feleségei című műről. 
Bányai János Mándy „kis beszédműfajainak" és az úgynevezett „álomregényeknek" 
az összefüggését boncolta. Erdődy Edit egy meghatározott pályaszakasz kapcsán 
Mándy sajátos világteremtő képességeiről, írói univerzumának változásairól szólt. 
Kálmán C. György arról a kapcsolatról beszélt, amelyet a „tépett füzetlapok" olvasása 
közben ismert fel, s amely a naplóírást és a Mándy-próza poétikai sajátosságait roko-
nítja. Az utolsó előadás elhangzása után ezúttal is vita következett, melynek során a 
résztvevők egyáltalán nem ragaszkodtak a nyitott kérdések erőszakos lezárásához. A 
konferencia sikeresen bizonyította, hogy az irodalomtörténet és a poétika eszközeivel 
a még mozgásban lévő, változó életművek is megközelíthetők; mi több, hogy ezeknek 
a megközelítéseknek a sajátos izgalmát éppen a „véglegesnek" szánt konklúziók szük
ségszerű kikapcsolása adja. 

Angyalosi Gergely 

Irodalmi nyelvek és kánonok 
1992. november 11. Budapest 

Az MTA Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztálya 1990-ben rendezte meg 
először A szöveg -fogalma különböző nyelvelméleti felfogásokban - címmel az azóta már 
rendszeressé vált irodalomelméleti konferenciáját. 1991-ben az Elméleti Osztály 
kezdeményezéséhez csatlakozott az MTA Irodalomelméleti és Poétikai Munkabi
zottsága (ez különösebb koncepcionális és szervezésbeli problémát nem okozott, hiszen 
jelentős személybeli átfedések állapíthatók meg e három intézményi egység között) és 
szokásosan novemberben Az irodalmi interpretáció címmel hirdetett meg nyilvános 
diskurzust. 

1992. november 11-én az Irodalmi nyelvek és kánonok témája hozott össze bennünket 
az Intézetben, s ezzel folytatódott a hagyomány. A következő előadások hangzottak 
el: 

Szili József: A nyelv nyelvének nyelvöltögetése: szublimális jelentés(l)imitáció, avagy küszöb 
ílatti jelkulcsrejtegetés, 

Gránicz István: A modern orosz költészet „nyelvei", 
Zsélyi Ferenc: (JATE Angol Tanszék): Az irodalom (mint) a kánon kritikája, 
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Kovács Sándor: (JATE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék): A kritika nyelv-e? 
Odorics Ferenc: Mb. - Iskolás nyelvjátékok, 
Kálmán C. György: Kánon és polifónia címekkel. 
Délelőtt Poszler György, délután Szili József elnökölt. 
A konferencián érzékelhető volt az irodalomról és az irodalomtudományról szóló 

(itthon jól megszokott) beszédmód megváltozása. Kevesebb az igazságba és több a beszédbe 
vetett hit - valahogy így lehetne summát mondani. 

A Szervezőbizottság 

A Textológiai Munkabizottság 1992. május 18-i üléséről 

A bizottság két tagját veszítette el egyetlen hét leforgása alatt: Kiss Józsefet, több 
cikluson át volt elnökét, a Petőfi kritikai kiadás sorozatszerkesztőjét és Klaniczay Tibor 
akadémikust, aki tudósként, tudományszervezőként, a forráskiadványokat támogató 
Ts-5 kutatási főirány programtanácsának elnökeként, több cikluson át a Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztálya könyvbizottságának vezetőjeként jelentett senki mással 
nem pótolható segítséget a magyar textológiának. 

A Ts-programok lezárulása utáni helyzetet az ülés vendégének, Mucsi Ferencnek, 
az MTA Társadalomtudományi Főosztálya vezetőjének tájékoztatója alapján tekintette 
át a bizottság. Az 1993-ra feltétlenül szükséges kutatási és kiadási támogatásokat 
átmenetileg, az előző évivel azonos összegben fedezi az új elnevezésű és 9 témakörben 
pályázatra meghirdetett OKTK, azaz „Országos Kiemelésű Társadalomtudományi 
Kutatások"-program. A napirend keretében került sor az MTA Könyv- és Folyóirat
kiadó Bizottsága által készített könyvterv-szabályzat megvitatására. Az elhangzott 
kérdések az interdiszciplináris témák nehézségeit, az előlektorálás és lektorálás miként
jét, a kiadói tevékenység korszerű értelmezését firtatták. Mucsi Ferenc válaszában 
készséggel elismerte, hogy a tervezet fokozatos életbe léptetése során további kérdések 
is joggal felvetődhetnek, egy részüket a gyakorlat tudja majd megválaszolni. 

A bizottság - munkatervének megfelelően (1. ItK 1991. 234.) - elkezdte a kritikai 
kiadások értékelő áttekintését. A Vörösmarty Mihály összes művd azért került napirend
re, mert elérhető közelségben látszik befejezése. Horváth Károly sorozatszerkesztő 
szerint Bodolay Géza 1992 végéig elkészíti a Vegyes prózai írások címet viselő 15. kötet 
jegyzeteit, amely a tanulmányok mellett tartalmazni fogja Vörösmarty latin és magyar 
nyelvű iskolai írásait, nyelvtudományi munkáit. A 19. kötetbe kerülne Czuczorral' 
közösen készített iskolai nyelvtana, németre fordított kis magyar grammatikája és ai* 
1-18. kötet pótlásai. (E kötet részletes tervéről az Irodalomtudományi Intézet XDG 
századi Osztálya textológiai vitaülésén döntenek.) A 20., a sorozatot záró kötet a telje 
kritikai kiadás név- és címmutatóját tartalmazza. 

A Mikszáth kritikai kiadás áttekintését elsősorban Rejtő István sorozatszerkesztő 
halála indokolta. A felkért sorozatszerkesztők nevében Fábri Anna vázolta a helyzetet*' 
a sorozat 1956-ban indult, becslése szerint 25 tomus van még hátra. Vannak feltárás« 
gondok (politikai beszédek, mesék és versek) és hiányzik a kéziratkatalógus, valamin 
egy tüzetes bibliográfia. Ezek a szövegkiadással párhuzamosan pótlandók. Jelenleg 4 
kötet karcolat van munkában. Mindazonáltal szükségesnek látszik a munkatársi gárda 
újjászervezése olyan, számítógépes felkészültségű fiatal szakemberekből, akik az eddig 
megjelent kötetek feldolgozásával elősegíthetik a hátralévő 15 kötetnyi karcolat meg-
jegyzetelését, illetve a majdani mutatókötet elkészültét. Célszerű végrehajtani azokat 
a változtatásokat is, amelyek az eltelt 26 év alatt óhatatlanul felmerültek, és részben 
a Mikszáth-kiadásnak abból a sajátosságából származtak, hogy a regények és elbeszélé
sek annak idején két párhuzamos sorozatban, tudományos és népszerű változatban 
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jelentek meg, természetesen eltérő szöveggondozásban. A munkában lévő kötetek 
finanszírozása OKTK-pályázattal látszik áthidalhatónak, a számítógépes adatbázis 
kialakításához azonban OTKA-pályázatra lesz szükség. 

Bíró Ferenc elnök beszámolt arról, hogy megkezdődött Kiss József (posztumusz) 
akadémiai doktori habilitációja. A bizottság megelégedéssel és köszönettel nyugtázta, 
hogy a kritikai kiadások vitatott copyrightolására tett észrevételeit (1. még It 1991. 
416-417.) az Akadémiai Kiadó elfogadta. 

Elhunyt három tagja és a bizottságtól megvált Herner János helyére a bizottság 
egyhangú szavazással kooptálta Kovács Sándor Ivánt, a megindítandó Zrínyi kritikai 
kiadás szerkesztőjét, és hasonló egyetértéssel döntött Fábri Anna (Mikszáth krk.), 
Korompay H. János (Arany krk.) és Debreczeni Attila (Csokonai krk.) meghívásáról. 

A Textológiai Munkabizottság 1992. október 19-i üléséről 

Tizenöt munkabizottsági tag és hét meghívott részvételével tartották a textológusok 
1992. évi őszi ülésüket a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 

Kiss Józsefre, a Munkabizottság alapító tagjára, titkárára és elnökére emlékezett 
Dávidházi Péter. Az emlékbeszéd egy része az ItK 1992. évi 4. számában olvasható. A 
befejezés előtt álló kritikai kiadások áttekintése során a Berzsenyi-edícióról számolt be 
Csetri Lajos; a munkálatok helyzete megnyugtatónak tekinthető. Petneki Áron az un. 
TS-5 kutatási főirány örökébe lépett OKTK (Országos Kiemelésű Társadalomtudomá
nyi Kutatások) című programról adott tájékoztatást. Az 1992-re az országgyűlés által 
megszavazott 48 millió Ft-ból a tárgyévben 55 mű kiadását valamint folyó kutatásokat 
lehetett támogatni. Az érvényes pályázati rendszer immár nem intézmények és műhe
lyek, hanem kutatók és kutatások támogatását célozza. Az ülés időpontjában még nem 
ismeretes, hogy az 1993. évi költségvetési törvényjavaslatban szerepelni fog-e a fenti, 
legalább névlegesen azonos összeg a kiadások és kutatások további szubvencioná
lására.* A tájékoztatást követően élénk eszmecsere bontakozott ki - többek között - a 
klasszikusok kiadásának egyéb szponzorálási lehetőségeiről, az MTA I., II. és IX. 
Osztályának alapítványtervéről. 

A Szabó Lőrinc kritikai kiadás megindítására tett javaslattal kereste meg a Bizottsá
got a JPTE munkacsoportja. Kulcsár Szabó Ernő nemzetközi távlatokba helyezte a 
vállalkozást, amely szinkronban folyhatna - például - az Ezra Pound körül megélén-
Kült kutatásokkal. Kabdebó Lóránt a költő könyvtárában található adatok megmenté
sének fontosságára és sürgető voltára hívta fel a figyelmet. A tudományos feldolgozás-
a B. Juhász Erzsébet személyében meg is van a megfelelő szakember. Kabdebó Lóránt 
'gyúttal bejelentette, hogy a kritikai kiadás munkatársi gárdájának kialakítása is 
legkezdődött a JPTE egyik speciálkollégiumának keretében. Szigeti Csaba „Szabó 
.őrinc költeményeinek digitális kiadása és felhasználási módja" című tervezetében a 
bizottság annyi érdekes módszertani kérdést talált, hogy azt következő ülésén külön 
lapirendre tűzi. A Munkabizottság a kiadás megindítására tett javaslatot egyhangúan 
'1 fogadta. 

A továbbiakban Bíró Ferenc elnök beszámolt Rejtő István hagyatékának sorsáról, az 
rodalomtudományi Intézetben már második fél éve nagy sikerrel folyó „mesterkur
zusáról, amelyet Dávidházi Péter vezet, s végül ismertette a következő ülés előzetes 
programját. 

* Az országgyűlés az 1992. évivel azonos összeget szavazott meg az OKTK számára. (A szerk.) 
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Intézeti hírek (1992. január 1. - december 31.) 
A Freud-Ferenczi levelezés megjelené

se alkalmából a párizsi egyetem Hunga
rológiai Központja és a Magyar Intézet 
tudományos konferenciát rendezett(„Fe-
renczi,disciple et ami de Freud"). A konfe
rencián Karafiáth Judit Ferenczi et les 
écrivains de la revue Nyugat címmel tartott 
előadást. 
(Párizs, 1992. január) 

Az Université de Paris VIII „Le manu-
scrit surréaliste" konferenciáján Kelevéz 
Ágnes Attila )ózsef. Journal analytique et 
texte surréaliste" címmel tartott előadást. 
(Párizs, 1992. március) 

A III. Magyar-Francia Avant-garde 
konferencián intézetünkből az alábbi 
munkatársak tartottak előadást: 

Angyalosi Gergely: U idéede l'apocalypse 
dans la littérature hongroise moderne 

Erdődy Edit: Le théatre d'Árpád Göncz 
Ferenczi László: Le cheval meurt, les 

oiseaux s'envolent de Kassák - apologie ou 
autobiographie? 

Pomogáts Béla: Le manifeste surréaliste de 
Tibor Déry. De V'expressionnisme au surréa-
lisme 

Varga László: La transformát ion du lan-
gage dramatique des années 50 
'(Párizs, 1992. május) 

A bukaresti Calinescu Intézet „The 
Biedermeier Literaturein Eastern Europe" 
elnevezésű tanácskozásán Szabó G. Zoltán 
Almanach-Lyrik und die Stammbuch-Gedichte 
in der ungarischen Literatur, T. Erdélyi Ilona 
Einige Gedanken über das ungarische Bieder
meier címmel tartott előadást. 
(Bukarest, 1992. június) 

A Cseh és Szlovák Kultúra Házában 
rendezett Kund era-konferencián részt vett 
Berkes Tamás. Előadásának témája Kun
déra és a groteszk regény volt. 
(Budapest, 1992. június) 

A Société d'Études Célinniennes konfe
renciáján Karafiáth Judit Céline et la Hong-
rie címmel tartott előadást. 
(Párizs, 1992. július) 

A British Comparative Literature Asso
ciation „Across Europe" elnevezésű konfe
renciáján Dávidházi Péter Transferring Cult 
and Culture, The Genesis of the Hungárián 
Reverence for Shakespeare címmel tartott 
előadást. 
(University of Warwick, 1992. július) 

Az International Society for Folk Nar-
rative Research 10. kongresszusán Tüskés 
Gábor Traumerzählungen und Weltbild einer 
ungarischen Bauernfrau im 20. Jahrhundert 
címmel tartott előadást. 
(Innsbruck, 1992. július) 

Bezeczky Gábor részt vett az Internatio
nal Association of Literary Semantics 
konferenciáján és előadást tartott Homo-
geneity vs. Heterogeneity címmel. 
(Brüsszel, 1992. augusztus) 

Kosztolányi, traducteur de Verhaeren et 
Maeterlinck címmel tartott előadást Fe
renczi László az Archives et Musée de la 
Littérature tanácskozásán. 
(Brüsszel, 1992. szeptember) 
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„A századforduló irodalma" címmel 
rendeztünk szlovák-magyar konferenciát 
a pozsonyi Szlovák ill. Világirodalmi 
Intézettel közösen. 
(Budapest, 1992. szeptember) 

tudományos tanácskozást a kolozsvári 
Babes-Bólyai Tudományegyetem Magyar 
Filológiai Intézete. Intézetünk munkatár
sai a konferencián hat előadást tartottak. 
(Kolozsvár, 1992. szeptember) 

A VII. Nemzetközi Kelet-Középeuró-
pai Felvilágosodás Kollokviumon intéze
tünkből előadást tartott 

Kovács Ilona: La naissance d' une opinion 
(Le libertinage hongrois jugé d'aprés la corres-
pondance de Kazinczy) 

Tüskés Gábor: Zwischen Aufklärung und 
Gegenaufldärung. Eine personengeschichtliche 
Untersuchung 
(Budapest, 1992. szeptember) 

A Közép-Európai Egyetem kompara-
tista szemináriumán Krasztev Péter We 
have to be reborn again címmel tartott elő
adást. 
(Prága, 1992. szeptember) 

„Érték és értékrend az egyetemes ma
gyar irodalomban" címmel rendezett 

A Strassbourg-i Egyetemen és az Euró
pa Parlamentben rendezett „Europe surré-
aliste" konferencián Karafiáth Judit La 
tentation du surréalisme. Les cas de la 
Hongrie címmel tartott előadást. 
(Strassbourg, 1992. október) 

Az Újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézetével 
folytatott együttműködés keretében 
„Mándy Prózája" címmel rendeztünk 
konferenciát. 
(Budapest, 1992. október) 

Ferenczi László előadást tartott az Es-
sen-i egyetem konferenciáján La pensée 
politique au tournant du siécle címmel. 
(Essen, 1992. december) 

• 
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