
2. Az osztály tervei közé tartozik József Attila részletes, alapos életrajzának meg
írása. Az életrajz írója, Szabolcsi Miklós, az osztály értekezletein több ízben beszámolt 
munkája állásáról, a felmerült kérdésekről. Az életrajz egyes részleteinek tisztázására tett 
romániai tanulmányútjáról szóló beszámolóját 1. az ItK 1958. 1. számában. —• Ugyan
csak az életrajz tisztázása céljából az osztály levelezést folytatott a költő több belföldi, 
valamint külföldön élő ismerősével. 

Az életrajz egyik fontos problémájaként az osztály egy értekezleten foglalkozott 
József Attila betegségével. Varga Ervin orvos-aspiráns rekonstruálta a költő kór
rajzát ; a több meghívott jelenlétében lefolytatott vita főképpen akörül forgott, hogy az 
így nyert adatok mennyiben hasznosíthatók költészete megértésére és magyarázatára. 
A résztvevők megegyeztek abban, hogy József Attila lehetett beteg, de költészete 
egészséges ; a betegség csak mint tárgy jelentkezik nála. (A vita részletes ismertetése az 
IT 1958. 3. számában fog napvilágot látni.) 

3. A József Attila költészetével kapcsolatos elvi kérdések Bokor László készülő 
disszertációjával kapcsolatban kerültek megvitatásra. Munkája egyes fejezetei bemu
tatásakor élénk vita fejlődött k i ; egy ízben József Attila marxista műveltségének jel
legéről, politikai s filozófiai állásfoglalásáról a munkásmozgalom egyes kérdéseivel kap
csolatban ; egy másik alkalommal a költő műve etikai elemeivel, főleg kora szaikasza 
idevágó problémáival foglalkozott Bokor László. Tanulságos és termékeny volt az a 
megbeszélés is, amelyen a disszertáció idevágó fejezetének bírálataképpen, a költő 
művészi eszközeivel, képalkotásával, lelki alkatával, asszociációs módszerével foglal
koztunk. 

4. Az osztály kezdeményezésére Wacha Imre, a Nyelvtudományi Intézet munka
társa tervezetet készített egy József Attila-szótárra. 

A tervet és a mintacímszavakat az osztály Oáldi László, a Nyelvtudományi Intézet 
osztályvezetője jelenlétében vitatta meg, s ennek eredményeképpen szükségesnek látta 
egy, József Attila teljes szókincsét felölelő, értelmező szótár elkészítését. 

A József Attilával kapcsolatos problémák az osztályértekezleteken tárgyalt több más 
munka vitája alkalmából is szóbakerültek. (A Baumgarten-díj története, a XX. századi 
költészet egyes kérdései, a népiesség története stb.) 

1958 november elején az Intézet kétnapos, nyilvános ülésszakon foglalkozik majd József 
Attila költészetével, irodalomtörténeti helyével, valamint a két világháború közti magyar 
líra ide kapcsolódó problémáival. Az ülésszak előadói neves meghívott irodalomtörténészek 
(Révai József, Balogh Edgár (kolozsvári), Bóka László, Tolnai Gábor, Koczkás Sándor) 
valamint az Intézet tagjai lesznek. 

Az osztály további tervei ezen a területen : József Attila Összes Művei IV. kötetének 
sajtó alá rendezése ; Szabolcsi Miklós : József Attila életrajza; a József Attila szótár elkészí
tése, a költőre vonatkozó emlékek és anyagok archivális gyűjtése, kortársak kikérdezése stb. 
Fontosnak tartjuk, hogy szorosabb együttműködést létesítsünk az Országos Petőfi Múze
ummal ; s általában : munkánk eredményeit, — mint eddig is, — ankéteken, megbeszélé
seken, újságcikkekben ismertessük, 

Sz. Aí. 

INTÉZETI HÍREK 
(1958. január 1. —július 31.) 

Az intézet munkatársai a XX. kerület 
KISz szervezetének felkérésére 1957—58 
telén több irodalmi előadást tartottak a 
XX. kerület különböző üzemeiben. Gerézdi 
Rábán Balassiról, Klaniczay Tibor Zrínyiről, 
Németh G. Béla Petőfiről, Rejtő István 
Mikszáthról, Czine Mihály Adyról, Nagy 
Péter Móriczról és Szabolcsi Miklós József 
Attiláról tartott előadást a kerület munkás
fiataljainak. 

* 

Január 13-án az intézet tagsága plenáris 
értekezleten megvitatta az irodalomtörténeti 
kritika helyzetét és problémáit. A meg
beszélés azért vált szükségessé, mert az 

Intézet vezetősége előzőleg elhatározta, hogy 
az Irodalomtörténeti Közlemények kritikai 
rovatát megerősíti, s gondoskodik arról, 
hogy a jövőben minden irodalomtörténeti 
kiadványról bírálat jelenjék meg folyó
iratunkban. Az értekezlet Klaniczay Tibor 
bevezető referátuma és többek hozzászólása 
alapján kialakította azokat a legfontosabb 
szempontokat, melyeket az intézet munka
társai irodalomtörténeti recenzióikban ér
vényesíteni fognak. 

* 

Január 15-én a XX. századi osztály 
Szabolcsi Miklós vázlatát vitatta meg a 
magyar népies mozgalom történetének egyik 
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periódusáról (1929—1944). A vázlat a moz
galom történetének, kialakulásának fó'bb 
állomásaival foglalkozott. A beszámolót kö
vető élénk vitában főleg a népies mozgalom 
1939 utáni szakaszának értékeléséről esett 
szó; többen hangsúlyozták, hogy a vázlat 
fontos eredményeket ért el a mozgalom 
történeti elemzésében, de ugyanakkor szük
séges lenne a tanulmány végleges szövegében 
jobban kiemelni a népies írók irodalmi 
alkotásainak jelentőségét. 

* 
Az Instituto Italiano di Cultura és a 

Kulturkapcsolatok Intézete vendégeként Bu
dapesten tartózkodó Guido Piovene olasz 
írót az Intézet vezetősége január 16-án 
baráti beszélgetésre hívta meg. Piovene 
mindenekelőtt eddigi alkotásairól és további 
írói terveiről beszélt, majd a kialakult 
közvetlen társalgás során az olasz szellemi 
élet különböző jelenségeiről tájékoztatta a 
jelenlevőket. 

* 

A XX. századi osztály január 22-én a 
szerző kérésére megvitatta Vajda László 
Móra monográfiájának tervezetét. A Kis-
péter András vitaindító beszámolóját követő 
beszélgetésben a vita résztvevői hiányolták, 
hogy Vajda László egyébként érdekes terve
zetéből nem domborodik ki eléggé az író 
fejlődése, másrészt a tervezetből az látszik, 
hogy a szerző eltúlozza Móra jelentőségét, 
nem méri eléggé hozzá Mórát írókortársaihoz. 
A vitában Földes Anna is részt vett, aki 
nemrég fejezte be szintén Móra Ferenccel 
foglalkozó kandidátusi disszertációját. 

* 

Január 24-én a XIX. századi Osztály 
eleven és sikeres vitát rendezett Horváth 
Károly tud. munkatárs Madách egész pályá
ját tárgyaló értekezéséről. Mint vendég részt 
vett a vitán Waldapfel József egyetemi 
tanár, akinek hozzászólása sok ponton 
hozzásegített a Madách művében kifejeződő 
világnézeti problémák tisztázásához (a nép
tömegektől való félelem tükröződése, a 
történeti képek és Madách meggyőződése, a 
falanszter-jelenet értékelése, Lucifer szerepe 
s jelentése). Horváth Károly dolgozata, 
melynek különös érdeme a Tragédiához 
vezető út finom elemzése és a Tragédia 
körüli vita eredményeinek összegezése, folyó
iratunkban jelenik meg. 

* 

A XX. századi osztály február5-én megvi
tatta Czine Mihály: Móricz és a naturalizmus 
című tanulmányát. Czine dolgozata a század

vég naturalizmusával, a magyar naturalizmus 
jelentőségével és Móricz művészetének a 
naturalizmussal való kapcsolatával foglal
kozott. A tanulmány vitájában a biologiz-
mus értelmezésével, az élmény szerepével s 
a magyar naturalisták értékelésével foglal
koztak a hozzászólók. 

* 

A Világirodalmi Osztály február 11-én 
tartott értekezletén, amelyen Bor Kálmán 
tud. munkatárs tartott előadást „Joakim 
Vujic és a pest-budai színjátszás" címmel, 
részt vettek — még hozzá szép számban — 
a szláv irodalmak történetének hazai mű
velői is. Az osztálynak mindig eleven kapcso
latai voltak a más tudományos és felső
oktatási intézményekben dolgozó irodalom
történészekkel, s épp ezért nagy örömmel 
fogadta az ELTE Szláv Nyelvek Intézetének 
azt a kezdeményezését, hogy „társaságba" 
kellene tömöríteni a szlavista irodalom
történészeket a szláv irodalomtörténeti ku
tatások fejlődése és a fiatal kutatók tovább
képzése érdekében. Az értekezlet résztvevői 
szükségesnek és helyesnek találták ezt az 
elképzelést, s megvitatták a további együtt
működés programját. 

* 

A XX. századi osztályon február 12-én 
megvitatásra került Bodnár György Kaffka 
Margitról szóló disszertációjának terve. A 
vita során Komlós Aladár felhívta a szerző 
figyelmét arra, hogy Kaffka miskolci éveinek, 
Miskolc élénk szellemi életének szenteljen 
nagyobb figyelmet az írónő fejlődésének 
rajzában, és hiányolta, hogy a vázlat nem 
foglalkozik Kaffka művészi hanyatlásával a 
Színek és évek után. Szabolcsi Miklós a 
kortársakkal való kapcsolat kérdésével fog
lalkozott, Vargha Kálmán a Színek és évek 
emlékező jellegének művészi következmé
nyeire hívta fel a szerző figyelmét. 

* 

Az Intézet MSZMP szervezete rendezésé
ben 1958. február 20-án Aczél György, a 
művelődésügyi miniszter első helyettese iro
dalompolitikai konzultációt tartott az Inté
zetben. Az intézet tagjai által előzetesen 
feltett kérdésekre felelve, Aczél György 
vázolta a kultúrpolitika néhány időszerű 
kérdését, az irodalom problémáit, az egyes 
írói csoportok jellegét, néhány időszerű 
elvi kérdést. A beszámolót élénk vita követte, 
amelyen többek között a népi irodalmi 
mozgalom története, kritikánk egyes kérdései, 
az elmúlt időszak értékelése kerültek szóba. 

* 
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A Csehszlovák írószövetség küldöttei tíz 
napot töltöttek Magyarországon s meg
beszéléseket folytattak a magyar írókkal, 
kritikusokkal és irodalomtörténészekkel. A 
delegáció két tagja, Frantisek Hrubín cseh 
költő és Karol Rosenbaum, a Szlovák Tudo
mányos Akadémia Szlovák Irodalmi Inté
zetének helyettes vezetője március 3-án 
Intézetünket is meglátogatta. A szívélyes 
hangulatban lezajlott összejövetelen arról 
az aktuális irodalompolitikai kérdésről volt 
szó, részt vegyenek-e az irodalomtörténészek 
az élő irodalmi kritikai életben. A meg
beszélés eredményeképpen mind a magyar 
irodalomtörténészek, mind a csehszlovák 
vendégek hangsúlyozták, hogy az irodalom
történetírásnak és a mai irodalmi életnek 
szoros kapcsolatban kell lennie egymással. 

* 
A Bibliográfiai Osztály szakmai előadásai 

sorában március 10-én Kozocsa Sándor és 
Radó György beszámoltak a közelmúltban 
lezajlott lengyelországi bibliográfiai tanul
mányújukról. Kozocsa és Radó a Lengyel 
Tudományos Akadémia Irodalomkutató In
tézete megbízásából elkészítették a lengyel 
irodalom magyar bibliográfiáját, s a kész 
munka átadása végett utaztak Varsóba.Ott 
tartózkodásuk során módjukban állt tanul
mányozni a lengyel bibliográfiai munkála
tokat és azok szervezetét, s tapasztalataikat 
ismertették az osztály munkatársai előtt. 

* 

A március 17-én tartott osztályvezetői 
értekezleten az intézet vezetősége megvi
tatta a világirodalmi osztály szerkesztésében 
megjelenő negyedéves folyóirat, az Irodalmi 
Figyelő „új folyamának" programtervezetét. 
Az értekezlet megállapította, hogy a folyó
irat eddig megjelent három évfolyama során 
jelentősen fejlődött, de a folyóirat szín
vonalának további emelkedése érdekében 
szükségesnek látszanak bizonyos további 
változtatások. Az 1958-as évfolyamtól kezdve 
Világirodalmi Figyelő lesz a folyóirat neve, 
s szerkesztő bizottsága az eddigi, helyesnek 
bizonyult kritikai és dokumentációs mód
szerek megtartásával fokozott figyelmet fog 
szentelni a külföldi kortárs irodalom és 
irodalomtudomány fontos kérdéseinek és 
jelenségeinek. Magyar kutatók tanulmányok
ban fognak beszámolni a legjelentősebb 
külföldi írók munkásságáról, a mai külföldi 
irodalom egyes irányzatairól. 

* 

A Régi Magyar Irodalmi Osztály március 
21-én tartott értekezletén megvitatta a régi 
magyar énekeskönyvek bibliográfiájának ter
vét és módszertani kérdéseit. Stoli Béla a 

kéziratos, Jenéi Ferenc a nyomtatott énekes • 
könyvek bibliográfiai problémáit ismertette. 
Az osztály tagjain kívül részt vett a vitában 
Schulek Tibor, aki a XVIII. századi nyom
tatott énekeskönyvek bibliográfiáját állítja 
össze a kiadvány számára és Kemény G. 
Gábor, a Bibliográfiai Osztály vezetője. 

* 

Dienes András, az Irodalomtörténeti Inté
zet munkatársa f. év januárjában hat alföldi 
városban — Kiskunfélegyházán, Csongrádon, 
Szentesen, Hódmezővásárhelyen, Makón és 
Szegeden, március 22—23-án Győrött és 
Pápán tartott felolvasásokat Petőfi szabad
ságharckori szerepléséről és halála körül
ményeiről. Az előadásokat részben a TTIT 
irodalmi osztálya, részben a helyi kultúrházak 
vezetősége szervezte és minden egyes város
ban igen nagy érdeklődés kísérte. 

A Petőfi-kultuszt szolgálta számos nép
szerűsítő cikke,melyek március-május hóna
pokban különböző napi — és heti lapokban 
jelentek meg. A Kortárs márciusi számában 
pedig cikket közölt a Petőfi-életrajz problé
máiról. 

* 
Fekete Sándor „Petőfi, a segédszerkesztő" 

című dolgozatának vitáját 1958. március 
28-án tartotta a XIX. századi Osztály. 
A vitát Kiss József, mint korreferens, a dol
gozat hosszabb bírálatával vezette be. A 
vitában Szauder József, Rejtő István, Tóth 
Dezső, Horváth Károly, Nyilassy Vilma, 
Oltványi Ambrus, Dienes András vett részt. 
A hozzászólók általában elfogadták a szo
rosabban vett segédszerkesztői időszakról 
szóló fejezeteket, s elfogadták azokat a bizo
nyítékokat is, amelyek alapján Fekete egy 
színikritikát, s a Divatlap összesen kb. egy 
ívre terjedő szerkesztői üzeneteit és érte 
sítéseit Petőfi munkájának tekintette. Rész
letesebb vita akörül alakult ki, hogy vajon 
Petőfinek lehet-e tulajdonítani a Nyesi Deme
ter táblabíró aláírású nyilvánvalóan álnéven 
írt levelet. (A dolgozat ez utóbbi részét 
folyóiratunk e számában közöljük.) 

Részletes vita alakult ki a dolgozat utolsó 
fejezetéről is, amely a Királyok ellen c. vers 
keletkezési idejét kísérli megállapítani, Petőfi 
megjelölése ellenére, 1844-nél későbben kelet
kezettnek tartva azt. 

* 

A „Győri Napok" alkalmával az Intézte 
tagjai részt vettek a Magyar Irodalom
történeti Társaság által rendezett vándor
gyűlésen. A vándorgyűlés két részből állott. 
Március 30-án de. 10 órakor ünnepi ülés 
volt a győri városháza nagytermében. Elnöki 
megnyitót mondott Bóka László Kisfaludy 
Károlyról. Jenéi Ferenc a Fejezet a törökkori 
Győr irodalomtörténetéből című előadását 
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mutatta be, majd Sőtér István Szerb Antalról 
az irodalomtörténetíróról tartott előadást. 
Délután a győri irodalomszakos pedagógusok 
számára tartott értekezleten Tóth Dezső 
„Reformkori irodalmunk problémái" és Sza
bolcsi Miklós „Újabb költészetünk néhány 
kérdése" címmel tartott előadást. 

* 
Az Irodalomtörténeti Intézet felhívást 

bocsátott ki Kosztolányi-levelek gyűjtése 
ügyében, kérve mindazokat, akiknek bir
tokában Kosztolányi Dezsőtől származó levél 
van, hogy bocsássákaz Intézet rendelkezésére, 
illetve tegyék lehetővé a birtokukban lévő 
(és maradó) levelek lefényképezését. Az 
Intézet Kosztolányi teljes levelezésének ki
adását készíti elő, a kiadvány az Új Magyar 
Múzeum sorozatában fog megjelenni. Eddig-
Baláss Anna, Bárdosi Németh János, Berda 
József, Bory István, Haas Pálné, Hitel 
Dénes, Krúdy Zsuzsa, Legény Endréné, 
Molnár György, Móricz Emil, Osváth Jenőné, 
Péchy Blanka, Szíjgyártó Márta, Vargha 
Sándor és Vásárhelyi Julia jelezték, hogy a 
birtokukban levő Kosztolányi - leveleket a 
kötet szerkesztői rendelkezésére bocsátják. 
Scheiber Sándor és Zsoldos Jenő a felhívásra 
tizenkét Kosztolányi-levelet rendezett sajtó 
alá és látott el kommentárokkal, közös 
adatközlésük az Irodalomtörténetben fog 
megjelenni. 

* 
A XX. századi Osztály 1958. április 2-án 

megvitatta Szabó György: Komját Aladár 
költészete című tanulmányát. Az értekezlet 
valamennyi hozzászólója hangoztatta, hogy 
az e témakörben született első részletes tanul
mány kerülni szándékozik mindennemű elő
ítéletet és a valóság alapján, értékeléseiben 
általában helyesen tárgyalja Komját Aladár 
költészetét. A vitában résztvevők (Szauder 
József, József Farkas, Nagy Péter, Bodnár 
György, Szabolcsi Miklós, Komlós Aladár és 
Bokor László) véleményei megoszlottak a 
tekintetben, hogy vajon Komját Aladár 
költészete kapcsán kellene-e a szélesebb tör
téneti vizsgálódásokat elvégezni mind az 
„izmusok", mind pedig az emigráció kérdé
seit illetően. A vita ugyanis elsősorban a 
korszakba-ágyazás kérdése körül forgott. 
Számos kiegészítés hangzott el, amely Kom
ját költészetének egyes részlet-kérdéseiben 
igen jelentős segítséget adnak a részletesebb 
és reálisabb tárgyalásra. (így: a Proletkult 
németországi jellegzetességeivel, a munkás
kórusok stílusformáló szerepével, az ex
presszionizmus tömörítő-igényével, a har
mincas évek irodalmi platformjának kérdé
sével és a költői alkat kérdésével kapcsolat
ban.) 

* 

Bor Kálmán, a Világirodalmi Osztály 
kutatója a leydeni egyetem részére elkészí
tette a hazai szláv irodalomtörténeti tanul
mányok 1957. évi annotált bibliográfiáját 
német nyelven. 

* 

Az Intézet tagjai közül többen állandó 
kapcsolatban állnak a Művelődési Minisz
térium irodalomoktatási irányító szerveivel. 
Horváth Károly áprilisban a tervezett peda
gógiai akadémiák világirodalmi programját 
készítette el, majd vitáját összefoglalta. 
Májusban pedig a középiskolai magyar iro
dalmi tanulmányi verseny döntőbizottságá
ban elnökként dolgozott. 

* 

Intézetünket április—májusban két kínai 
vendég látogatta meg: Szán Jung műfor
dító és Kung Ma költő. Az első alkalommal 
(ápr. 21-én) az Intézet vezetőivel találkoztak: 
ezen a rövid baráti beszélgetésen a magyar 
irodalom mai kérdései kerültek szóba. Egy 
másik alkalommal Kung Mu költő előadást 
tartott a XX. századi kínai költészetről a 
Világirodalmi osztály munkatársainak. Kung 
Mu előadásának érdekes kiegészítéseként a 
klasszikus kultúrában jártas Szun Jung egy 
régi versformában írott modern verset (Mao 
Ce-tung egyik versét) adott elő a klasszikus 
kínai versrecitálás modorában. A harmadik 
találkozás alkalmával (május 3-án) pedig 
a XX. századi magyar irodalmi osztályon 
hallgatták meg Kovalovszky Miklós, Koczkás 
Sándor és az osztály munkatársainak tájé
koztató megjegyzéseit a mai magyar költők
ről, valamint egy Ady-vers részletes elem
zését. 

* 

Május közepén a Magyarországon járt 
német íróküldöttség meglátogatta az Inté
zetet. Tagjai Willi Bredel, Helmuth Haupt
mann és Edvin Strittmatter voltak. Velük jött 
Hans Koch a Német Társadalomtudományi 
Intézet Irodalmi Osztályának helyettes ve
zetője is. A megbeszélésen szó volt az Intézet 
munkájáról egyrészt, másrészt az NDK-ban 
folyó irodalomtörténeti munkákról s az ottani 
irodalmi helyzetről. A megbeszélés résztvevői 
nyomatékosan hangsúlyozták az együttmű
ködés fontosságát. Első lépésként Hans Koch 
külön is felkereste az Intézet XX. századi 
osztályát és ott a két háború között Német
országba emigrált proletár írók problémái
nak a kor német irodalmával való összefüggé
séről tárgyaltak. Megegyeztek abban is, 
hogy a bibliográfiai csere, kiadványcsere, 
könyvkölcsönzés mindkét fél munkáját nagy-
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ban elősegítheti. Ugyancsak hasznos volna 
kölcsönös tanulmányutak szervezése is. 

* 

Május közepén két szlovák kutató járt 
Magyarországon, Jozef Mindrik és Milena 
Cesnakova a Szlovák Tudományos Akadémia 
Irodalomtérténeti Intézetének munkatársai 
az Intézet vendégeként. Három hetet töl
töttek hazánkban. Minárik a régi szlovák 
irodalomtörténet tárgykörében részben Buda
pesten, főként az Országos Széchényi Könyv
tárban, részben vidéken: Egerben, Sáros
patakon és Debrecenben végzett kutatásokat. 
M. Cesnakova pedig színháztörténeti kuta
tásai során a pesti színházak mellett a vidé
kiek közül a pécsit és a szegedit is fölkereste 
és mai munkájukról s egyben történetükről 
is tájékozódást igyekezett szerezni. Buda
pesti tartózkodásuk alatt a Régi Magyar 
Osztály május 16-án vitát rendezett a régi 
szlovák irodalom nemrég megjelent kézi
könyvéről, melynek mindketten társszerzői 
voltak. (Erről a vitáról lapunk következő 
számában hosszabb beszámolót közlünk.) 

* 

1958. május 22-én olvasta föl a régi magyar 
osztályon Hopp Lajos „A levélműfaj a francia 
irodalomban" című dolgozatát. Ez a dolgozat 
tulajdonképpen előtanulmány egy későbbi 
Mikes-monográfiához, s így elsősorban a levél
műfaj azon vonásaira öszpontosította figyel
mét, amelyek Mikes művészetében is szerepet 
játszottak. A hozzászólók közül Klaniczay 
Tibor főképpen az európai barokk, s ezen 
belül a magyar és francia barokk problémáját 
fejtegette, és e probléma érintését kívánta 
a dolgozatban. Süpek Ottó a francia klasszi
cizmus tragikumproblémáját boncolta, s mind 
ő, mind Klaniczay s mind a többi résztvevő 
is elismeréssel szól a szerzőnek a hatalmas 
anyagban való otthonosságáról és a megvizs
gálandó anyag biztoskezű válogatásáról. 
A magyar szempontoknak azonban erősebb 
érvényesítését kívánták, s a francia szak
munkák sugalmazásától való erőteljesebb el
szakadását, egyáltalán nagyobb önállóságot 
tartottak kívánatosnak. 

* 
Június elején Magyarországon töltött két 

hetet az újvidéki Matica Srpska tudományos 
munkatársa, B. Milisavac. A budakörnyéki 
szerb kulturális emlékek vizsgálata volt 
kutatóútjának elsődleges célja, de az Inté
zetet is meglátogatta és a Világirodalmi s a 
XIX. századi osztály tagjaival a szerb és 
magyar irodalom néhány közös történeti 
filológiai problémáját beszélte meg. A magyar 
klasszikus népiesség, az Arany—Petőfi-féle 
népiesség szerb-horvát visszhangja állt a 
magyar kutatók érdeklődésének előterében. 

Ezen a téren elsősorban az egykori Bánság 
(a Wojvodina) lapjainak áttanulmányozása 
járhat eredménnyel, s ebben mindkét ország 
történészei is segíthetnek az irodalomtörté
netnek. 

1958. június 6-án mutatta be Solt Andor 
(a pesti Egyetem Újságíró Tanszékéről) 
készülő kandidátusi dolgozatának, Drama
turgiai irodalmunk a felvilágosodás korában 
c. tanulmányának két fejezetét. A tanulmány 
első felében a dráma társadalmi funkciójáról 
vallott nézeteket vizsgálja, másodikban pedig 
a szorosabb értelemben vett dramaturgia kér
déseit. A vita résztvevői hangsúlyozták, olyan 
területet választott témául a szerző, amelyen 
eddig alig történt kutatás. A tanulmány jól 
tagolt, jól átgondolt szerkezetét, következe
tes problémavitelét s nem utolsó sorban érett, 
elemző módszerét s fogalmazását dicsérték. 
Az elhangzott kifogások közül legtöbbet 
Vajda György Mihály fogalmazott meg 
bevezető referátumában. Eszerint az anyagot 
a szerző sokszor túlságosan is leszűkítette; 
figyelmét a nem kimondottan dramaturgiai 
célzatú művekre is ki kellett volna terjesz
tenie, így ugyanis jelentős nyilatkozatok 
kerülték el figyelmét, s egyebek közt ezért 
növekedhetett túlságosan nagyra Benkő 
József jelentősége, s csökkent méltánytalanul 
kevésre Döbrentei Gáboré. A tanulmányban 
nagyobb tömörségre s a bizonyító anyag 
nagyobb szelektálására is szükség volna, 
állapították meg a hozzászólók. 

* 
A MTA Elnökségének rendeletére elkészült 

az Intézet szervezeti és működési szabály
zata, melyet a június 9-én- tartott osztály
vezetői értekezlet elfogadott és jóváhagyásra 
felterjesztett. A szabályzat meghatározza az 
Intézet feladatait, az igazgató és a többi 
vezető jogkörét, az egyes munkatársak köte
lességeit, az intézeti tudományos tervek készí
tésére, végrehajtására és ennek ellenőrzésére 
vonatkozó tudnivalókat. 

* 
A Magyar Tudományos Akadémia Iroda

lomtörténeti Intézete f. év június 23-án 
tartotta meg félévi munkaértékelő értekez
letét. Sőtér István, az Intézet igazgatója 
tudományos igényű visszapillantás keretében 
jellemezte az Intézet történeti feladatát: a 
népi demokrácia nyújtotta anyagi és ideo
lógiai lehetőségek alapján kialakítani a 
marxista-leninista irodalomtörténetírás egyik 
fontos tűzhelyét, megszüntetni tudomány
águnk viszonylagos elmaradottságát, ki
munkálni irodalmunk történetének nagy 
marxista szintézisét. Hangsúlyozta az Intézet 
egyes —- főleg fiatal — kutatóinál tapasztal
ható politikai-szakmai válság mielőbbi le-
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küzdésének szükségességét; az Intézet nagy
távlatú munkáinak elsőrendű végzése mellett 
az élő irodalom és irodalompolitikával való 
kapcsolat kialakításának és a marxista 
irodalomtörténeti módszer fejlesztésének fon
tosságát; majd konkréten elemezte az inté
zeti vezetés, az egyes osztályok és munka
társak végzett munkáját s részletesen ki
jelölte a legközelebbi teendőket. — Sőtér 
elvtárs igazgatói összefoglalóját vita követte. 
Szőke Sándor osztályvezető a könyvtár 
anyagi ellátottságának, jobb kihasználásá
nak kérdéseiről beszélt; Tóth Dezső munka
társ az intézeti kollektíva kialakításával kap
csolatban a szakmai hivatástudat fontosságát 
hangsúlyozta; hangot adott azon igénynek, 
hogy a pártszervezet hathatós segítségével — 
politikai és tudományos-módszertani szem
pontból egyaránt —• az eddiginél komolyab
ban kell törekedni a marxista leninista szellem 
Intézeten belüli megszilárdítására és tovább
fejlesztésére. — Rejtő István munkatárs a 
•Széchenyi Könyvtár olvasószolgálatának fo
gyatékosságait tette szóvá; majd Klaniczay 
Tibor, igazgatóhelyettes beszélt részletesen 
az Intézet problémáiról. — Utalt arra a 
jelentős és egyre növekvő támogatásra, 
amelyet az Intézet az állam részéről élvez, 
arra, hogy e segítség révén először nyílik 
tervszerű, nagytávlatú munkára, tudomány
águnk viszonylagos lemaradásának felszá
molására, eredményeink nemzetközi elis
mertetésére lehetőség — s ugyanakkor hang
súlyozta az ezzel járó politikai, erkölcsi, 
tudományos felelősség fokozódását. Szabolcsi 
Miklós osztályvezető a XX. sz.-i osztály 
problémáival foglalkozott: a kutatógárda 
kialakulatlan, az irodalomtörténeti nyers
anyag tekintélyes része nehezen megközelít
hető, általában a két világháború közti kor
szak elvi esztétikai, de mindenekelőtt törté
nelmi kérdései tisztázatlanok. Az osztályra 
váró különösen nagy feladatok megoldása 
érdekében javaslatokat tett a Történet
tudományi és Párttörténeti Intézettel való 
kapcsolat kiépítésére. Kemény G. Gábor 
osztályvezető az Intézet gyakornokainak 
problémáját vetette fel, Szabó György pedig 
a külföldi könyvek beszerzésével kapcsolat
ban tett javaslatokat. Fekete Sándor — 
örömmel üdvözölve az igazgatói beszámoló
ban nyomatékkal kiemelt marxista-leninista 
ideológiai igényt — határozottan óvott attól, 
hogy ez csupán szempontok és értékelés 
valamiféle önkényes megváltoztatásában áll
jon: hangsúlyozta az új történelmi és iro
dalomtörténeti tények feltárásának szüksé
gességét is. —• Az értekezletet Sőtér István 
igazgató válasza, valamint a jutalmak ki
osztása zárta be. 

* 

A Bibliográfiai Osztály munkatársainak 
tekintélyes hányada frissen végzett fiatalok
ból áll. Közülük legtöbben a bibliográfiai 
munka mellett szorosabban vett irodalom
történettel is szeretnének foglalkozni s több
nyire már dolgoznak is egy-egy konkrét 
témán. Látogatják a témájuknak megfelelő 
osztály értekezleteit. Hogy azonban közvet
lenül megismerhessék és segíthessék egy
más munkáját, hogy a bibliográfiai munka-
mellett az egész osztályon élő maradjon az 
irodalomtörténeti érdeklődés, fiatal munka
társai dolgozataink bemutatására az osztály 
több értekezletet tartott. Ezekben került sor 
Pomogáts Bélá-nak Kuncz Aladárról, Gerelyes 
Endré-nék A magyar humoros irodalom 
irányzatairól és Sipuluszról, ifj. Kozocsa 
Sándor-nak Hunyady Sándorról, Simon Erzsé-
bet-nek A pályakezdő Gárdonyiról szóló 
munkájának megbeszélésére. 

* 
Június második felében s július elején 

Magyarországon tartózkodott Zuzana Ada-
mova csehszlovák irodalomtörténész; több 
ízben fölkereste az Intézetet is, s néhány 
értekezleten is résztvett a XIX. századi 
osztályon. Munkájához, a XIX. századi cseh 
és magyar realizmus kapcsolatainak kutatásá
hoz az osztály tagjai különösen az 50-es évek 
kutatói igyekeztek segítséget nyújtani s 
kaptak tőle is segítséget a saját munkájuk
hoz. Mindenekelőtt a magyar és cseh népies
ség közös problémáiról volt szó e megbeszé
léseken s arról, miként kapcsolódik a cseh 
romantika és népiesség egybe, s milyen állás
pontot tanúsított a cseh szellemi élet a Bach-
korszakban a magyarság kérdéseivel szemben; 

* 

A Slovenska Literatura, a Szlovák Tudo
mányos Akadémia Irodalomtörténeti Inté
zetének folyóirata, az idei 1. számában 
közölte Szauder József-mk „A magyar iro
dalmi népiességről" és Rejtő István-nak „A 
kritikai realizmus vizsgálata a magyar 
irodalomtörténetírásban"; a 2. számban 
pedig Szikloy László-nak „A szlovák-magyar 
irodalmi kapcsolatok kutatásának módsze
réről" című előadásait. Az előadások ere
detileg 1957 őszén a Szlovák Irodalomtörté
neti Intézet által rendezett ülésszakon hang
zottak el. 

* 
Az Intézetben készülő Petőfi-életrajz anyag

gyűjtése érdekében a Szlovák Irodalmi 
Intézet a csehszlovákiai cseh, szlovák és 
magyar sajtóban közzétette Petőfi-munka
közösségünk felhívását, melyben Petőfire 
vonatkozó emlékek, adatok, emlékezések be
jelentését kéri. A szlovák irodalomtörténé
szek baráti segítsége máris eredményeket 
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hozott. Többek között Rudo Brian, a Matica 
Slovenská munkatársa értékes adatokra hívta 
fel a figyelmet Petőfi családjával kapcsolat
ban. A csehszlovák lapokban megjelent köz
leményre /. Hazarenyko szovjet irodalom
történész, a kievi Ukrán Irodalomtörténeti 
Intézet kutatója is válaszolt. 

* 

Július 7-én a Petőfi Munkaközösség érte
kezletet tartott, amelyen megvitatták a 
készülő Petőfi-életrajz részletes tematikáját; 
véglegesen meghatározták a mű elkészítésé
nek időpontjait és fölosztották a három 
szerző: Dienes András, Kiss József és Fekete 
Sándor között a munkát. Az értekezleten 
rajtuk kívül részt vett még Szabolcsi Miklós, 
Pándi Pál, Varjas Béláné, Szauder József, 
Törő Györgyi. 

* 
1958 első felében tovább folytatódott Sinor 

Dénes professzor segítségével az Intézet és 
a Cambridge-i egyetem között az előző évben 
megindult könyvcsere. Az Intézet az ottani 
magyar oktatáshoz szükséges régibb és újabb 
irodalmi, irodalomtörténeti kiadványokat 
juttatott Angliába és cserébe az angol iro
dalomtörténeti és szépirodalmi könyvkiadás 
termékeiből kapott értékes köteteket. 

1958 első felében az Intézet tagjainak 
kritikai tevékenysége egyre szélesebb terü
letekre terjedt ki. A dolog természeténél 
fogva a XX. századdal, a modern irodalom
mal foglalkozók írnak leggyakrabban mai 
tárgyú recenziót, tanulmányt. 

A határ az ő kutatási területükön gyakran 
meg sem állapítható irodalomtörténeti és 
kritkai cikk között. Az évfordulói megemlé
kezés például jellegzetes határterületi műfaj. 
Diószegi András az öt éve halott Gábor 
Andor-ról a Kortársban írt megemlékezést. 
A ma esszéistája módján látja és fogalmazza 
meg mondanivalóit, de Gábor Andor helyének 
megjelölése már irodalomtörténeti igényű. 
Közel állnak a szorosabban vett irodalom
történethez azok a polemikus cikkek is, 
amelyek egy-egy kiadás előszava, egy-egy 
emlékezés, életrajz kapcsán egy-egy régi író 
körül fölcsapó vitákban születnek. Szabolcsi 
Miklós pl. az írói életrajzok kérdéséről írt 
a Népszabadságban a Juhász Gyula vita 
alkalmával, Diószegi András a Kortársban 
Karinthy humoráról K- Grandpierre elő
szavával polemizálva. A magyar költészet 
külföldi útját számbavenni még szintén 
irodalomtörténész feladata. Szabó György 
Magyar költők olaszul címmel a Nagyvilág
ban írt az újabbkori magyar költészet itáliai 
recepciójáról. Sziklay László ugyancsak a 
Nagyvilágban cikket írt szlovák, Vajda 
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György Mihály pedig német vonatkozás
ban. A félig ma a félig tegnap költészeté
nek, fejlődési szintézisének megkísérlése első
sorban szintén irodalomtörténész feladat. 
Szabolcsi Miklós a Kortársban tizenöt fiatal 
költő verseiről szóló bírálatában próbálta a 
mai líra szintézisét adni'. Ugyanehhez a kér
déshez hozzászólt Diószegi András is ugyan
csak a Kortársban. 

Végül a valódi értelembe vett kortársi, 
napi kritika is bőven művelőre talált. Nagy 
Péter például folyóiratokban, napilapokban 
egy sor kritikát, széljegyzetet írt filmről, 
könyvről, színházról, még a kabarét is figye-
me körébe vonva. Kispéter András, Keszthelyi 
Zoltán s Mesterházi Lajos új könyvét bírálta 
meg a Kortársban, Rejtő István pedig Bihari 
Klára regényét az Élet és Irodalomban. Az 
Intézet tagjai közül többen a Rádió irodalmi 
műsorát is segíteni igyekeznek egy-egy meg
emlékezéssel, portréval, válogatással. Hor
váth Károly Madáchról tartott rádióelőadást, 
Németh G. Béla Komjáthyról, Lévayról, 
Vargha Gyuláról, a magyar szocialista köl
tészet kezdeteiről. Az egyes kutatók s az 
egyes osztályok munkatervei arról tanúskod
nak, hogy ez a kritikai tevékenység, főképpen, 
persze, az irodalomtörténeti vonatkozású, 
a közeljövőben erősen fölélénkül. 

* 

Július 12-én Balogh Edgár professzor a 
kolozsvári Bolyai Egyetem tanára, a Korunk 
főszerkesztője az Intézet XX. századi osz
tályának tagjaival találkozott és értékes 
beszélgetést folytatott az egykori Korunknak 
a problémáiról s egyben a mai romániai 
magyar irodalomnak, különösen a mai 
Korunknak a problémáiról is. A megbeszélés 
eredményeképpen meghatározott területen 
együttműködést határozott el az értekezlet. 
Elsőnek a Korunk 1926—1940 közé eső tör
ténetének magyarországi vonatkozásait dol
goznák fel az osztály tagjai. 

* 

1958. július 11-én került sorra a XIX. 
századi osztály értekezletén Németh G. Béla 
„Az 1850-es esztendő" c. tanulmánya két 
fejezetének megvitatása. A tanulmány azt 
tűzte ki feladatául, hogy e korfordulót jelentő 
esztendő szellemi-irodalmi életének teljes 
szinkróniáját adja, s így a túlságig burjánzó 
deduktív módszer helyett, illetőleg mellett 
az induktív módszert is szóhoz juttassa. 
A tanulmány módszerét általában helyeselték 
a vita résztvevői, s helyeselték azt is, hogy a 
dolgozat szerzője az egyéni és közösségi 
lélektan eszközeit fokozottan igénybevette. 
Óvtak azonban attól, nehogy a tanulmány 
„az anyag alá kerüljön" s a jelenségek érté
kelése helyett leírásukra szorítkozzék. S emel-
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lett az emigráció szerepének erősebb figyelem
bevételét (Fekete Sándor), a lehetőleg minden 
íróra kiterjedő számbavételt, az egyes írók 
korábbi magatartásához való bővebb viszo
nyítást (Lukácsy Sándor), a szabadságharc 
kérdésének nyomatékosabb vizsgálatát ( Tóth 
Dezső) javasolták. 

Csapláros István a varsói egyetem tanára 
július folyamán az Intézet könyvtárában 
folytatott kutatásokat „Kraszewski és Ma
gyarország" és „Lengyelország a magyar 
felvilágosodás irodalmában" című készülő 
nagyobb munkáival kapcsolatban. 

Irodalomtörténeti Könyvtár 2. és 3. kötete
ként Bán Imré-nék Apáczai Csere Jánosról, 
Dienes András-nák pedig „Petőfi a szabadság
harcban" címmel írott monográfiája jelent 
meg. Az Irodalomtörténeti Füzetek négy új 
számmal gyarapodott, mégpedig Busa Mar
git: A Thököly-kódex és kuruckori versei; 
Waldapfel József: Gorkij és Madách; Schei
ber Sándor—Zsoldos Jenő: Vajda János 
levelei Milkó Izidorhoz ; Sükösd Mihály: 
Tudós Weszprémi István című értekezé
seivel. Végül az Új Magyar Múzeum sorozat 
keretében napvilágot látott a „Kortársak 
Móricz Zsigmondról" című gyűjtemény I. 
kötete Vargha Kálmán szerkesztésében. 

Az év első felében az Intézet nyolc önálló 
kiadványa hagyta el a sajtót. Megjelent a 
József Attila kritikai kiadás III. kötete 
(próza) Szabolcsi Miklós gondozásában. Az 

Az Intézet egyes osztályai által az év 
második negyedében rendezett fontosabb 
viták részletes ismertetése a folyóirat követ
kező számaiban kerül sorra. 
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