
került barátoknak, nevelőknek, iskola-, ka
tona-, színésztársaknak. Felfedi a gyermek és 
ifjú Petőfi egész szellemi, társadalmi, művészi 
fejlődését. Mindent tud Petőfiről, de ennek 
a hallatlan tudásnak az anyaga sajnos csak 
1842-ig áll nyomdakészen. Néhányan, akik
nek módunk volt beleolvasni kéziratába, 
tudjuk, mennyi újabb eredményt — s habár 
csak a gyermekről és az ifjúról — mennyire a 
régebbi életrajzokból kiolvashatónál igazabb 
Petőfi-képet^ fog könyvéből megismerni a 
tudomány. És miközben nagy munkáján dol
gozik, továbbfolynak vitái a szülőhely, a 
szülők, Petőfi magyarsága, a halál körülmé
nyei, a Szendrey Júlia-kérdés körül. 

Végigmegy mindazon az úton, ahol Petőfi 
járt, — és végig vezeti a TIT, az IBUSZ ren
dezésében a közönséget is. Közben mindenütt 
előadásokat tart, — ezrek, ismerik meg, 
ezrekkel levelez, buzdítja a fiatal kutatókat 
és tanácsokkal látja el őket. És közben állan
dóan írja népszerűsítő cikkeit, irodalomtörté
neti riportjait. Szinte ifjúkorától foglalkoztat
ta a történelmi és irodalomtörténeti emlék
helyek kérdése. Lobogó lázadozással beszélt 
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Jún. 4-én Sőtér István igazgató, a Magyar 
Néprajzi Társaság és a Magyar Irodalomtör
téneti Társaság által Katona Lajos születésé
nek 100. évfordulója alkalmából rendezett 
emlékülésen „Katona Lajos irodalomtudo
mányi jelentősége" címmel előadást tartott 
az Akadémián. 

* 
Ladislav Síoll akadémikus, a Csehszlovák 

Tudományos Akadémia alelnöke és a Cseh 
Irodalmi Intézet igazgatója magyarországi 
útja során jún. 2-án és 4-én Intézetünkbe láto
gatott és az Intézet vezetőségével, valamint 
a Tudományos Tanács tagjaival megbeszélést 
folytatott a prágai testvérintézettel való kap
csolat további fejlesztéséről és az ősz folya
mán Budapesten rendezendő Összehasonlító 
Irodalomtörténeti Konferenciával kapcsolatos 
problémákról. 

* 
Szabolcsi Miklós osztályvezető jún. 6-tól 

19-ig Párizsban tartózkodott és részt vett a 
Syndicat des Critiques Litteraires nevű francia 
szervezet által rendezett kritikus találkozón. 
A megbeszélés két problémát érintett: A 
kritika helyzete és feladatai és a kritika mód
szertani, ül. ideológiai problémái. A konferen
cián felmerült az a gondolat, hogy létre kellene 
hívni a kritikusok nemzetközi munka
közösségét. 

* 

nagyjaink emlékének elhanyagolásáról, s ma
ga megszámlálhatatlan helyen verekedte ki ez 
emlékek megörökítését. Ezekkel kapcsolatos 
száz meg száz cikke, beadványa, vitairata. 
Azt a sajátos sok-irányú missziót, amit 
Dienes András vállalt, egyhamar aligha tudja 
valaki folytatni, azt az érzékeny veszteséget, 
amit az ő távozása jelent, nem lesz könnyű 
pótolni. 

De nemcsak a fáradhatatlan tudóst, 
Petőfi, és általában nemzeti múltunk szenve
délyes propagandistáját fogjuk ezentúl fáj
dalmasan nélkülözni, távozó barátunk. Hiá
nyozni fog megbecsülést, tiszteletet parancso-
csoló, kissé katonás feszességű, de mindig oly 
meleg szívű egyéniséged. Nem fogjuk elfelej
teni azt a becsületes, őszinte nyíltszívű jel
lemet, melyet benned megismertünk. S na
gyon fogsz hiányozni mint jó barát, akit 
néhány év alatt nagyon megszerettünk, 
s akitől oly szomorú most örökre búcsút 
vennünk. Emlékedet megőrizzük, munkádat, 
amennyire lehet, tovább folytatjuk. Nyugodt 
lehetsz, tetteid, alkotásaid nem voltak 
hiábavalók. 

Vittore Branca prof., a velencei Fonda-
zione Giorgio Cini és a Nemzetközi Itaíia-
nisztikai Társaság főtitkára jún. 18. és 21. 
között hazánkban tartózkodott és az Inté
zetben Sőtér István igazgató, Klaniczay Tibor 
igazgató helyettes, Gerézdi Rábán osztály
vezető és Szauder József egyetemi tanár rész
vételével megbeszélést folytatott az Intézet 
olaszországi kapcsolatainak bővítéséről. Ér
deklődött a magyarországi humanizmus
kutatás és a tágabb értelemben vett irodalom
történeti munka, iránt is. Jún. 19-én „Poli-
ziano egy fontos, kiadatlan művének kódexe" 
címmel előadást tartott az Akadémián, meg
tekintette Budapest nevezetességeit és Esz
tergomba is ellátogatott. 

* 

Emil Prazak tudományos kutató, a Cseh
szlovák Tudományos Akadémia Irodalom
történeti Intézetének munkatársa jún. 18-án 
háromhetes tanulmányútra hazánkba érke
zett. Kutatómunkát végzett az OSZK-ban, 
a MTA Könyvtárában, az Egyetemi Könyv
tárban és az Esztergomi Püspöki Könyvtár
ban. Mindenütt a cseh humanizmus magyar 
kapcsolatait kutatta. Útjának tapasztalatai
ról az Intézetben elbeszélgetett Klaniczay 
Tibor igazgató helyettessel, Gerézdi Rábán 
osztályvezetővel és V. Kovács Sándor tudo
mányos munkatárssal. 

* 
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Júl. 2-án az Irodalomelméleti Osztály ki
bővített értekezlet keretében megvitatta 
Nyirő Lajos „Irodalomelméletünk helyzete és 
feladatai" c. tanulmányát. A dolgozat azt 
tekintette feladatának, hogy felvázolja azo
kat az alapelveket és problémákat, melyek 
az irodalomelméleti kutatás módszereit és 
irányait a kutatás mai fokán megszabják. 
A sok fontos kérdés közül azokra irányította 
a figyelmet, melyeknek tisztázása irodalmi
kritikai életünk és a közel jövőben elkészí
tendő irodalomelméleti kézikönyv munkála
tainak megindítása szempontjából elenged
hetetlenül szükségesek. (Az irodalomelmélet 
fogalma, tárgya, módszere, irodalomelmélet 
és irodalomtörténet viszonya, irodalomelmé
let és kritika, polgári irodalomelmélet és 
marxista irodalomelmélet viszonya, kapcso
lata stb.) A hozzászólók (Miklós Pál, Képes 
Géza, Vajda György Mihály, Pirnát Antal, 
Sötér István, Szabolcsi Miklós, Klaniczay 
Tibor, Bodnár György, Sipos István) elismer
lek a dolgozat úttörő érdemeit, eredményeit 
fontosaknak, alapvetőeknek, de nem vég
legesnek tekintve. Több ponton vitába is száll
tak vele (népiesség és népiség problémája 
stb.). 

Júl. 2-án az Intézet plenáris ülést tartott, 
melynek keretében sor került az 1. félévi 
munka értékelésére, az Intézet szervezeti 

módosítására és az elkövetkezendő feladatok 
kitűzésére. 

V. B%ammate, az UNESCO társadalom
tudományi főosztályán belül működő filo
zófiai és humán tudományok osztályának 
vezetője júl. 23-án Intézetünkbe látogatott 
és az Intézet vezetőségével megbeszélést foly
tatott irodalomtudományunk helyzetéről és 
az Intézet külföldi kapcsolatainak további 
fejlesztéséről. 

Június és július folyamán magyarországi 
tanulmányútjuk során látogatást tettek az 
Intézetben és kutatómunkát végeztek könyv
tárunkban Zuzanna Adamova, Rákos Péter 
és Csanda Sándor csehszlovákiai magyar 
irodalomtörténész-kutatók. 

Az utóbbi két hónapban az Intézet kiad
ványainak sorában megjelent Kiss Ferenc: 
A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és 
Kosztolányi ifjúkori barátsága. (Irodalom
történeti füzetek 37. sz.) és Zrinszky László : 
A Magyar Tanácsköztársaság emléke költé
szetünkben. (Irodalomtörténeti füzetek 38^ 
sz.) c. értekezése, valamint Vörösmarty Összes 
Művei kritikai kiadásának 8. kötete Fehér 
Géza munkájaként. 
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