
KRÓNIKA 

Bíró Ferenc hatvanéves 

„...a magyar irodalmi közgondolkodás a forrongás állapotában van, az irodal
mi életet nyílt és rejtett (= nem a nyilvánosság előtt zajló) nézeteltérések szövik 
át." Az idézet nem az 1990-es évekre, hanem a kétszáz évvel ezelőttiekre vonat
kozik és Bíró Ferenc A felvilágosodás korának magyar irodalma c. monográfiájából 
való. Az aktualizálás azonban nem véletlen; éppen Bíró Ferenc könyve volt az 
egyik olyan eseménye a magyar irodalomtörténet-írásnak, amely vitákat kiváltva, 
nézeteltéréseket felelevenítve kényszerítette a szakma művelőit számos kérdés 
újragondolására. Egyben azonban megegyeznek a színe - de nem tartalma - alap
ján „lilá"-nak becézett kötet olvasói: a szerző megkerülhetetlen művet hozott létre, 
munkája tankönyv és kézikönyv egyben, amelynek ott kell lennie minden könyv
tár, szakkutató, tanár és érdeklődő diák könyvespolcán. Ezt ismerte el a tudo
mányos közgondolkodás, amikor a szakkönyvek között ritka módon rövid idő 
alatt két kiadásban megjelent és elfogyott művet Akadémiai díjban részesítette a 
következő indoklással: „a korszakot minden eddiginél nagyobb tényanyag birto
kában tárgyaló, számos téren jelentős újdonságot feltáró monográfiájáért". A díj
átadást kísérő gratuláción kívül más oka is van, hogy az ItK szerkesztősége kö
szönti Bíró Ferencet: bármily hihetetlen, az örökké aktív szerző, Bíró tanár úr, a 
szerkesztőbizottság tagja, „Bíróferi" hatvanéves. 

A szoros kapcsolat, amely az Irodalomtörténeti Közleményekhez fűzi, legalább 
annyira eleven, mint kapcsolata az MTA Irodalomtudományi Intézetéhez, amely 
a leghosszabb ideig munkahelye volt. A tanulmányait Szegeden - leginkább a 
szeretett mester, Szauder József irányítása alatt - végző fiatal irodalomtörténész 
már 1960-ban az Intézet ösztöndíjasa és pályafutását csak rövid időre szakítja meg 
a szegedi tanítás, majd a Szépirodalmi Könyvkiadóban végzett szerkesztői mun
ka, ahol klasszikus és modern szövegek gondozásához szerzett - később bőven 
kamatoztatott - gyakorlatot. 1969-től 1994-ig dolgozott az Irodalomtudományi 
Intézetben - tisztségei felsorolása helyett lényegesebb, hogy mindig a helyén, te
hát a felvilágosodás- és reformkori kutatások fáradhatatlan munkásaként. Köz
ben, nem mellékesen, öt évig főszerkesztője volt az Irodalomtörténeti Közlemé
nyeknek, a szerkesztésnek pedig mindig aktív, nagy gyakorlatát és széles körű 
ismereteit a lap szolgálatába állító segítője. Textológiai munkásságának legkedve
sebb gyermeke Bessenyei György műveinek kritikai kiadása, de mint az MTA 
Textológiai Munkabizottságának elnöke a magyar szövegkiadások sokaságát se
gítette megszületni. Számos szaktanulmány és konferenciákon tartott előadás 
mellett két monográfiája, A fiatal Bessenyei és íróbarátai (1976) és A felvilágosodás 
korának magyar irodalma (1994) a korszak alapvető problémáira keresik a választ. 
Hogy megtalálják-e, azt éppen Bíró Ferenc szerénysége miatt nem állíthatjuk, 
hiszen szavai szerint célja csupán - figyeljünk, nem kevés: - segíteni „utódainak 
világosabban látni a megoldásra váró problémákat". Az ötödfélszáz oldalas, a 
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szerző által szerényen tanulmánynak nevezett korszakmonográfia fényt gyújtott 
a - Bessenyei szavaival - „porban heverő jó elmék" számára. 

Kedves Tanár Úr, várjuk a további leckéket! 
Németh S. Katalin 

A Martinkó-díj első odaítélése, Martinkó-emléktábla 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének XIX. századi osztálya évente odaítélt 
díjjal állít emléket az életében sokat mellőzött, de kutató személyiségével, tudós 
etikájával és egész életművével példaadó Martinkó Andrásnak. 1996 júniusában 
bejelentett elhatározásuk szerint (lásd ItK, 1996, 759) az idősebb kollégájukról, 
mesterükről elnevezett és évenként kiosztott díj a tudományos színvonal méltó 
elismerése lesz az e korszak irodalomtörténetével foglalkozók számára. 

A Martinkó-díj odaítélése nem életmű és nem könyv értékelését jelenti, hanem 
az előző év legjobb tanulmányát jutalmazza a múlt századi irodalom anyagában. 
A kuratórium, amelynek elnöke Szörényi László, titkára pedig Korompay H. Já
nos, az Intézet XIX. századi osztályából és külső szakértőkből áll: minden január
ban ők választják ki a hozzájuk eljuttatott, az elmúlt évben megjelent anyagból a 
legszínvonalasabb tanulmányt. Ennek szerzője február elsején, Martinkó András 
halálának napján veszi át az emlékérmet, amelyet Gulácsy-Horváth Zsolt szob
rászművész készített el. 

A díjat első alkalommal Imre László érdemelte ki és vehette át bensőséges ün
nepségen 1997. február l-jén. Műfaji differenciálódás és nemzeti identifikáció (A ma
gyar regény a múlt század derekán) című tanulmánya (ItK, 1995, 321-334) több évti
zedes kutatás és egyetemi oktatás tapasztalatai alapján, elsősorban a műfajtörté
net területén mutatott föl jelentős eredményeket. 

* 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete - a Budavári Önkormányzat támogatá
sával - 1997. szeptember 22-én Gulácsy-Horváth Zsolt által készített emléktáblát 
avatott fel Martinkó András egykori lakóházán (Budapest, I., Attila út 91.). Az 
emléktábla leleplezésekor Korompay H. János mondott ünnepi beszédet, amelyet 
az alábbiakban közlünk. 

Martinkó András ma lenne 85 esztendős. Születésnapján gyűltünk össze, hogy 
megemlékezzünk róla, és felavassuk azt az emléktáblát, amely egykori lakóházát 
jelöli meg. 

Nem a mi ajándékunk ez: az ő egész élete volt ajándék. Már azzal példát mu
tatott, ahogy szülőhelyéről, Szuhogyról, a kilencgyermekes bányászcsaládból és 
a legnagyobb szegénységből eljutott a mezőkövesdi gimnáziumba, ahol nemcsak 
tanult, hanem, még diákként, tanított is. Úgy kapott tehát ismeretet, hogy rögtön 
tovább is adta: ez lett életpályájának vezérelve, ezt folytatta tovább, mint tanár és 
tudós. 

Magyar-francia szakon végezte el a bölcsészettudományi kart, az Eötvös Col-
legiumnak Gombocz Zoltán igazgatósága idején lett tagja, majd, ösztöndíjasként, 
a párizsi Nemzeti Könyvtárban kutathatott. így jutott el nagy szegénységében 
nagy gazdagságra: az első büszkévé, a második alázatossá tette, a rozsnyói és 
ungvári tanítás idején éppúgy, mint a Nyelvtudományi, majd az Irodalomtudo
mányi Intézetben folytatott kutatómunkában. 
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