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Vajda György Mihály, az Intézet osztály
vezetője és Király István, a Magyar írók 
Szövetségének küldötte a Johannes R. 
Becher-Bizottság meghívottaiként részt vet
tek az 1958-ban elhunyt német nemzeti 
költő születésének 70. évfordulója alkalmából 
május 24—27;ig Berlinben rendezett ünnep
ségeken és az írószövetség háromnapos kong
resszusán. Vajda György Mihály a kongresz-
szus után még néhány napot Berlinben töl
tött, és az Irodalomtörténeti Intézet meg
bízásából tárgyalásokat folytatott a Német 
Tudományos Akadémia Nyelvi- és Irodalmi 
Intézetének megbízottaival, Dr. Leopold 
Magon és Dr. Gerhard Steiner professzorok
kal a két Intézet együttműködéséről, közös 
munkáiról. 

* 

Edgar Weiss, a berlini Tudományos 
Akadémia Szlavisztikai Intézetének aspi
ránsa június 7-től 21-ig, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia vendégeként Budapesten 
tartózkodott. Látogatásának az volt egyik 
célja, hogy a magyar, Becherrel foglalkozó 
kutatókkal találkozzon. Az Intézet munka
társai közül beszélgetett többek között 
Vajda György Mihállyal, Diószegi Andrással, 
L. Sargínával és Garamvölgyi József tel. 

* 

Cyril Kraus, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Szlovák Indaimi Intézetének 
munkatársa június 11-től július 3-ig az 
Irodalomtörténeti Intézet vendégeként ha
zánkban tartózkodott, és kutatómunkát vég
zett az OSzK kézirattárában, az Országos 
Levéltárban, az Evangélikus Egyház Levél
tárában, a békéscsabai Megyei könyvtárban, 
a szarvasi Vajda Péter Gimnázium levél
tárában, a debreceni és a sárospataki refor
mátus kollégium levéltárában. Mindenütt a 
XIX. századi szlovák irodalom emlékeit, 
főleg Sládkoviő levelezését és kéziratos anya
gát kutatta. Intézetünkben Klaniczay Tibor 
igazgatóhelyettessel és Sziklay László csoport
vezetővel folytatott ' megbeszéléseket. 

* 

Magyarországi tartózkodása során Te-
Hanh, á vietnami írószövetség költői szak
osztályának titkára július 4-én Intézetünkbe 
látogatott és megbeszélést folytatott Bodnár 
György, Czine Mihály, Horváth Károly és-
Imre Katalin intézeti tagokkal. Főleg magyar 
versek fordítása kapcsán felmerült problé
máit tárta fel. A közeljövőben Petőfi, Ady 
és József Attila verseket szándékozik viet
nami nyelvre fordítani. 

* 
Varga József júl. 17-től aug. 3-ig két hetet 

töltött Csehszlovákiában, hogy megismerje 
azokat a helyeket, ahol valamikor Ady tar
tózkodott. Csehszlovák tudósokkal, többek 
között Jura} Spitzend közös tudományos 
problémákat beszélt meg, Fábry Zoltánnál 
tett látogatása alkalmával pedig Ady-emlé-
kek után kutatott. 

* 

Ludmilla Sargina aug. 14-től szept. 11-ig 
tanulmányúton Csehszlovákiában tartózko
dott. Tájékozódott a szovjet irodalom cseh
szlovákiai útjáról és a XX. századi cseh és 
szlovák irodalom kérdéseivel ismerkedett. 

* 
A Társadalmi Szemle augusztus—szep

temberi számában megjelent Nyirő Lajos 
„Harcban az irodalom korszerűségéért és a 
művészi újításért" című tanulmánya, mely 
a szovjet irodalomelmélet újabb eredmé
nyeit ismerteti. 

* 

Pölöskei Ferencné szept. 11-től okt. 8-ig; 
Csehszlovákiában volt tanulmányúton. Az 
volt a célja, hogy az Irodalomtörténeti-
Intézet Bibliográfiai osztályán folyó mun
kálatok csehszlovákiai, Magyarországon fel. 
nem lelhető anyagát — elsősorban a Sarlóra 
és a népi írókra vonatkozó irodalmat — 
felgyűjtse. 

* 
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Sőtér István igazgató szept. 25-én a II. 
Magyar Zenetudományi Konferencia kere
tében „Irodalmi és zenei népiesség a XIX— 
XX. században" címmel előadást tartott. 
Ebből -az alkalomból előadást tartott még 
Bodnár György tudományos munkatárs is 
szept. 27-én „Bartók és korának magyar 
irodalma" címmel. 

* 
Szabolcsi Miklós osztályvezető szept. 

29-én vitaindító előadást tartott kritikánk 
mai helyzetéről az írószövetség klubjában. 

* 

Sipos István okt. 1. és nov. 6. között 
tanulmányúton a Lengyel Népköztársaság
ban járt. Varsóban a lengyel irodalomelmé
leti kutatások eredményeivel és problémái
val, valamint az ottani bolgarisztikai mun
kálatokkal ismerkedett. 

* 

Iosiv Pervain, a Román Népköztársaság 
Akadémiája kolozsvári filiáléján működő 
Nyelvtudományi Intézet osztályvezetője az 
Intézet vendégeként okt. 6. és 20. között 
Budapesten tartózkodott, és különböző 
könyvtárakban, levéltárakban a reformkori 
román—magyar irodalmi kapcsolatok emlé
keit kutatta. A -román és magyar kutatók 
együttműködéséről és cseréjéről tájékoztató 
jellegű megbeszéléseket folytatott az Iro
dalomtörténeti Intézetben. 

* 

Klaniczay Tibor igazgatóhelyettes, a Ma
gyar Történelmi Társulat által rendezett 
lengyel—magyar történész konferencia kere
tében okt. 16-án „La littérature de la Renais
sance et la noblesse hongroise" címmel elő
adást tartott, 

* 
Michel Lejeune professzor, a Centre 

National de la Recherche Scientifique igaz
gatója okt. 17-én Intézetünkbe látogatott, 
és az Intézet vezetőségével megbeszélést 
folytatott magyar és francia kutatók köl
csönös cseréjéről. 

* 
Oleg Rosszianov, a moszkvai Gorkij Inté

zet tudományos munkatársa október folya
mán az Intézet vendégeként Magyarorszá
gon tartózkodott. Bekapcsolódott a XX. 
századi osztály munkájába, megismerkedett 
a proletár irodalom kutatásának magyar

országi problémáival, és az ezzel összefüggő 
kérdésekről az Intézet több munkatársával 
tárgyalásokat folytatott. 

* 
Balogh Edgár, a kolozsvári egyetem 

professzora okt. 23-án látogatást tett az 
Irodalomtörténeti Intézetben. Főleg Móricz 
Zsigmond publicisztikai tevékenységével kap
csolatos kérdésekről tárgyalt az Intézet 
kutatóival. 

* 

Sőtér István igazgató mint a Magyar 
PEN Club elnöke részt vett a Nemzetközi 
PEN Végrehajtó Bizottságának nov. 1-én 
Rómában megtartott ülésén. 

* 
Megindult az Intézet Tudományos Taná

csa által három évre tervezett filozófia 
tanfolyam. Az első előadást nov. 2-án Mar-
íicskó József kandidátus tartotta az európai 
filozófia kezdeteiről. 

* 
A Magyar Tudományos Akadémia Tudo

mánytörténeti Bizottsága nov. 8-án meg
vitatta Tarnai Andornak folyóiratunk e 
számában megjelenő tudománytörténeti ta
nulmányát. A Bizottság tagjai elismerően 
nyilatkoztak róla, kiemelve, hogy nem csu
pán az irodalomtudomány, hanem más 
tudományágak számára is igen hasznos 
eredményeket tartalmaz. 

Az Intézet munkatársainak megjelentek 
külföldi folyóiratokban közleményei. Kla
niczay Tibor „Problem renesansu w litera-
turze i kulturze wçgierskiej" (A reneszánsz 
problémái a magyar irodalomban és művelt
ségben) c. tanulmánya az Odrodzenie i 
reformacja w Polsce című folyóirat 1961/VI. 
számában; „L'humanisme néerlandais et la 
poésie de la renaissance hongroise" c. dol
gozata pedig a De Nieuwe Taalgids című 
holland folyóirat 1961. évi folyamában. 
V. Kovács Sándornak a Slovenská Litera-
tura c. folyóirat 1961/3. számában „K 
otaske stredovekej slovenskej svetskej lité-
ratury" (A középkori szlovák világi irodalom 
kérdéséhez) címmel jelent meg dolgozata. 
Vajda György Mihály Oscar Fombach forrás
kiadványának három kötetéről (Schiller und 
sein Kreis, Der Aufstieg zur Klassik, Das 
Grasse Jahrzehnt) írt nagyobb lélegzetű 
recenziót a Deutsche Literaturzeitung októ
beri számában. 

* 
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Október—november folyamán az Intézet 
vezetősége több ízben foglalkozott a Világ
irodalmi Osztály átszervezésével, ill. az 
Irodalomelméleti Osztály felállításának kér
désével. Az Intézet munkájának fejlődése 
során egyre sürgetőbbé vált, hogy a világ
irodalmi osztály keretében folyó modern 
filológiai kutatások helyett az irodalom
elméleti és az összehasonlító irodalomtörténeti 
vizsgálatok kerüljenek előtérbe. Az Intézet 
Tudományos Tanácsa okt. 2-án foglalkozott 
a kérdéssel, s elhatározta a Világirodalmi 
Osztály megszüntetését s egy Irodalom
elméleti Osztály felállítását. Az Intézet 
Igazgatótanácsa nov. 13-i ülésén megállapí
totta az új osztály személyi összetételét, s 
vezetésével Nyirő Lajost, az Elméleti csoport 
vezetőjét bízta meg. A volt ^Világirodalmi 
Osztály néhány kutatójából Összehasonlító 
Irodalomtörténeti Csoport alakult Vajda 
György Mihálynak, az osztály volt mb. 
vezetőjének vezetésével; az eddig a Világ
irodalmi Osztály keretében működő Doku
mentációs Csoport pedig önálló csoport lett, 
s vezetésére Bor Kálmán kapott meg
bízást. Dec. 4-i ülésén az Igazgatótanács 
megvitatta és elfogadta az újonnan meg
alakult Irodalomelméleti Osztály, valamint 
az Összehasonlító Irodalomtörténeti és Doku
mentációs Csoportok programját. 

* 
Az Intézet Tudományos Tanácsa dec. 

11-én ülést tartott, melynek tárgya a négy
kötetes irodalomtörténeti kézikönyv kérdése 
volt. A Tudományos Tanács elfogadta az 
Intézet vezetőségének a kézikönyv meg
írására vonatkozó tervét, mely szerint az 
Intézet 1963 végéig saját munkatársaival 
elkészíti a négykötetes szintézist. A kézi
könyv az Intézet következő két évének leg
fontosabb munkálata lesz, melynek részletes 
ismertetésére még visszatérünk. 

* 
December 13-án Sőtér István igazgató az 

Intézet tagságának plenáris értekezletén is
mertette az Intézet előtt álló feladatokat, 
abból az alkalomból, hogy az MSZMP köz
ponti vezetőségének Agit.-prop. Bizottsága 
foglalkozott az Intézet munkájával és prob
lémáival, kifejezésre juttatva az irodalom
történeti kézikönyvmegírásának,az irodalom
elméleti kutatások fejlesztésének és az élő 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat nyomdába érkezett: 1961. XI . 21. — 

irodalommal Összefüggő problémák fokozott 
és elmélyültebb vizsgálatának szükségessé
gét és sürgősségét. Az értekezleten jelen 
volt és a felmerült kérdésekhez hozzászólt 
Orbán László, az MSZMP Központi Vezetősége 
tudományos és kulturális osztályának veze
tője is. A Sőtér István referátumához hozzá
szóló munkatársak (Bodnár György, Diószegi 
András, Gerézdi Rábán, Klaniczay Tibor, 
Szabolcsi Miklós) elsősorban azokkal a 
teendőkkel foglalkoztak, amelyek az Intézet 
jelenleg időszerű legfontosabb feladatainak 
végrehajtása érdekében szükségesek. Az Inté
zetnek a párt állásfoglalása és útmutatása 
nyomán továbbfejlesztett programjának és 
új feladatainak ismertetésére a folyóirat 
következő számában visszatérünk. 

* 

Sőtér István, az Intézet igazgatója decem
ber 18-án a prágai Magyar Kultúra meg
hívására Prágában előadást tartott a ,.Ma
gyar irodalom haladó hagyományai" cin rrel 

* 

Az év utolsó hét hónapjában az Intézet 
több új kiadványa jelent meg. A legfonto
sabb közöttük a „Tanulmányok a magyar— 
orosz irodalmi kapcsolatok köréből" című 
háromkötetes tanulmánygyűjtemény (szerk. 
Kemény G. Gábor), mely az Intézetnek a 
moszkvai Gorkij Intézettel közösen végzett 
munkája volt. Az Irodalomtörténeti Füzetek 
34. és 35. számaként megjelent Geréb László 
„A munkásügy irodalmunkban" és Csukás 
István „Ady Endre a szlovák irodalomban" 
című munkája. Az Irodalomtörténeti Könyv
tár c. sorozat Fenyő István „Kisfaludy 
Sándor" című monográfiájával gazdagodott' 
A Magyar Irodalomtörténet Forrásai-m.k 
(Fontes) sorozata Gyulai Pál Bírálatainak, 
cikkeinek és tanulmányainak gyűjteményé
vel (sajtó alá rendezte Bisztray ßyula és 
Komlós Aladár) gyarapodott; az Üj Magyar 
Múzeum 5. köteteként pedig megjelent 
Kovalovszky Miklós „Emlékezések AdyEnd-

réről" című nagy forrásgyűjteményének első 
része. Végül elhagyta a sajtót a Bibliotheca 
Hungarica Antiquának, az Intézet fakszimile
sorozatának újabb kötete: Ozorai Imre 
1535-ben megjelent vitairatának hasonmás 
kiadása, Nemeskürty István kísérő tanulmá
nyával. 
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