laii, érzelmi skáláját, a meg nem tagadott szocialista eszmeiséget indirekt módon a tragikum,
a szatíra, a groteszk eszközeivel fejezték ki. Nagy László költészetének példájával bizonyította
Koczkás Sándor, hogy egyes lírikusaink művészetében a tragikus hangok mennyire a szo
cialista eszmeiség, a szocialista helytállás kifejezői (pl. etikai síkon), hogy az egyetemes meg
ragadásának, a nemzeti keretekből való kilépésnek -az igénye mennyire mély szocializmus
értelmezéssel, illúziótlan, józan szocializmus-látással, a szocialista jelen s a távlatok felisme
résével, vállalásával járnak együtt. — Illés Lajos felszólalásában az elmúlt évtized szocialista
eszmeiségű magyar prózájával foglalkozott. Részletes képet és értékelést adott arról a fordulat
ról, amely szocialista szépprózánk fejlődésében 1959—60 körül következett be. Sok fiatal
prózaírójtehetség tűnt fel ekkor irodalmunkban, a prózai műfajok köre is örvendetesen ki
tágult. Új érdeklődési, tájékozódási irányok jellemzik azóta szocialista prózánkat, pl.: törekvés
nemzeti történetünk hagyományainak felelevenítésére, friss művészi reakció az újonnan fel
vetődő társadalmi problémákra, a technicizálódás szociológiai következményeinek feszegetése,
a nemzedékek viszonyának ábrázolása. Fogyatékossága viszont prózánknak, hogy míg tör
ténelmünk, társadalmunk bizonyos árnyoldalait előszeretettel, addig a fényoldalakat nem
szívesen választja témájául.
Sőtér István zárszavában vonta meg a kétnapos tudományos ülésszak mérlegét. Meg
állapította, hogy igen termékeny, eredményes gondolkodás folyt az ülésszakon, különösen
három területen. 1. Az Októberi Forradalom kihatása egyrészt az avantgárdé irányában,
másrészt egy szociális felelősségtől áthatott irodalom kialakulása irányában. Tolnai Gábor
finom, elemző tanulmánya ösztönző erejű hozzájárulás az avantgárdé-problematika törté
netibb szemléletéhez. Zoltai Dénes az avantgarde-kérdést filozófia-esztétikai és nem történeti
aspektusból világította meg. Azzal egyetértett Sőtér István, hogy az avantgarde-nak van egy
„kifutása" az elidegenedés irányában — erre nézve a stockhausen-i s más példák igen meg
győzőek. Kérdésesnek tartotta viszont azt, hogy az elidegenedés kategóriája alkalmazható
a múlt századra oly módon, mint ahogy jelenünkre alkalmazzuk. Kifejtette, hogy a neoavantgarde mai jelenségeit a meghatározó társadalmi struktúra: a nyugati társadalmak éles
polarizációja, a volt polgári osztály széthullása, megszűnése magyarázza elsősorban. Tolnai
Gábor, Bodnár György előadása s egyes hozzászólások azt is tudatosították bennünk, hogy az
Októberi Forradalom valóban elindított egy olyan szemléletet és gondolkodást a világiro
dalomban, amely a szociális problematikát egészen új felfogásban jelenítette meg. (L. Steinbeck, Dos Passos, Faulkner regényművészete, a francia regény és szociográfia fejlődése, a skót
reneszánsz, a magyar népi írók-mózgalom.) 2. A marxista irodalomelmélet tárgyköre. Nyirő
Lajos tanulmánya — mondotta Sőtér István — árnyalt és pontos képet adott a szovjet iroda
lomelmélet fejlődéséről, részben mai vitáink genezisét is megvilágította ezzel. Az Elméleti
Osztálynak az általa megjelölt irányban kell tovább haladnia. Az előadásban, a hozzászólások
ban nagy teret kapott egy fontos kérdés; a marxista irodalomtudomány és a strukturalizmus
viszonyának problémája — fejtegette Sőtér István. A strukturalizmus tudományos módszerei
nek megismerésével komolyan kell foglalkoznunk, eredményeinek marxista adaptációjára
szükség van. De tudatában kell lennünk annak, hogy a strukturalista vizsgálódás három igen
fontos elemet nélkülöz: a kritikai mozzanatot, a történetiség és az axiológia szempontjait,
vagyis éppen a marxista szemlélet nélkülözhetetlen jegyeit. A marxizmus irodalomtudományi
módszerei és a strukturalista módszerek összekapcsolhatók, de csak történeti alapon. Ez a
munka komoly elvi-módszertani előkészítést, fokozott óvatosságot kíván. 3. Az 1945 utáni
irodalmunk kérdései. Szabolcsi Miklós, Tóth Dezső előadásából és a hozzászólásokból kiderült
— mondotta Sőtér István —, hogy kialakulóban van a felszabadulás utáni irodalmunkról
egy szilárd, modern koncepció, egy komplex tárgyalási, rendszerezési alap: a társadalmi
szempontú történeti fejlődés fő szálainak és az egymást váltó irodalmi struktúrák, alkotói
módszer-típusok alakulásának szintézisben való láttatása. — Végül köszönetet mondott,
eredményes munkájukért, Sőtér István az ülésszak szervezőinek, valamennyi résztvevőjének,
majd bezárta a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére rendezett
tudományos tanácskozást.
Összefoglalta: Rigó László

Bánfi Florio középkori kutatásai
Folyóiratunk ebben a számban megjelent tanulmányával búcsúztatja régi munkatársát
Bánfi (Holik) Flóris irodalomtörténészt a római Collegium Hungaricum egykori titkárát
(1899. XII. 1. — 1967. IX. 2.). Tragikus hirtelenséggel megszakadt életpályája indokolja, hogy
levelei alapján röviden ismertessük azt a tudományos programot, amelyet gazdag kéziratos
gyűjtésének feldolgozásával szeretett volna megvalósítani élete utolsó éveiben.
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„Ezúttal is ismétlem, hogy tényleg meglehetős mennyiségű anyaggal rendelkezem:
tőlem felkutatott kéziratos kiadatlan anyagról van szó. Tájékoztatás céljából — csupán egy
részéről — egy jegyzéket mellékelek jelen levelemhez, mely jegyzékben feltüntetett tételek
nem egyes megírandó tanulmányok címei, hanem azon jegyzet-kötegeim felírásai, melyek a
vonatkozó anyagot foglalják magukban." (1966. júl. 25.). Mivel az említett jegyzék ma már
a legautentikusabb hagyatéki listának is tekinthető, teljes terjedelmében közöljük:
„/. Magyar szentek legendái. 1. László király legendájának egy ismeretlen redakciója.
2. A nápolyi Erzsébet-legenda. 3. Marcellus Margit-legendájának ismeretlen redakciói. 4. Az
olasz Margit-legenda. — / / . Árpádházi Erzsébet és Margit apokrif munkái. 1. Revelationes etc.
beatae Helisabethae filiae regis Hungáriáé. 2. Specchio delle anime semplici della b. Margherita
figlia del re d'Ungheria. — / / / . Két nápolyi dicsbeszéd. 1. V. István leányáról, Erzsébetről.
2. Róbert Károly meggyilkolj fiáról, Endre királyfiról. (Egykorú
források!) — IV. Középkori
magyar írók. 1. Damasus Hungarus. 2. Joannes Varadinus.1 3. Michael de Hungária. 4. Georgius
de Hungária. 5. Gregorius Pannonius. 6. És a már ismertekről bővebb adatok. — V. Hunyadi
János és a magyar humanizmus.2 — VI. Anjou-korabeli magyar-olasz irodalmi és művelődési
érintkezések. — VII. Zsigmond királyhoz intézett üdvözlő költemények, beszédek, könyvafánlások,
s róla szóló életrajzi emlékek. (Új adalékok.) — VIII. A humanista irodalom magyar kedvelői.
Csapi László kir. titkár. De Dominis János váradi püspök s más személyiségekről újabb adatok.
— IX. Mátyás király eddig ismeretlen kapcsolatai olasz humanistákkal. (Berlinghieri, Lazzarelli stb.) — X. Újabb adatok olasz humanisták magyarországi szerepéről. (Ugolino Pisani,
Bartolomeo Capra, Raffaello Maffei, Pomponio Leto, Francesco Negro stb.) —XI. Adalékok
a II. Ulászló-korabeli magyar —olasz irodalmi érintkezések történetéhez. — XII. A renaissance
a magyar irodalomban. (A latin- s vulgaris nyelvűség kérdése az újabb kutatások világában.)
— XIII. Kódexirodalmi vizsgálatok és forráskutatások. (A Jókai-kódex Ferenc-legendáiról s rész
leteinek eddig hiányzó forrásairól; a Krisztina-legenda igazi forrásszövege, mely nem azonos
a Horváth Cyrill által jelzett forrással; a Margit-legendáról.) — XIV. A magyar irodalmi
műveltség ismerete Olaszországban. 1. A hazai latin nyelvű irodalom hatása. 2. Magyar írók
irodalomtörténeti nyilvántartása. — XV. Magyar irodalomtörténeti tallózások a Vatikáni
Könyvtár kézirattárában. —XVI. Magyar irodalmi hatás a korabeli olasz Trecento festőművé
szeiében."
Halála előtt alig egy évvel új, gazdag eredményeket igérő forrásanyag került kezébe,3
ennek részletesebb ismertetésével azonban adós maradt. Leginkább kiérlelt eredményre kódex
kutatásai során jutott, különösen a Margit- és a Krisztina-legenda forrásainak megállapításával.
A Margit-legendáról így nyilatkozott: „ . . . meg akarom jegyezni, hogy a Margit-legendának
nem a Böhlétől kiadott rossz szöveg a forrása, hanem egy másik, teljesebb szöveg, melynek
két kéziratát ismerem és bírom pontos másolatban. Ezt a helyesebb és bővebb szöveget,
melynek az olasz irodalomra is nagy hatása volt, fordították le a magyar kódexben, amit vilá
gosan bizonyít, hogy a magyar kódexben a levelek kiszakítása következtében csonkán maradt
szövegrészletek pontosan megfelelnek a jelzett kéziratok illető helyeinek, ahol az elveszett
magyar fordításrészletek latin eredetije teljességgel feltalálható. A magyar kódex megcsonkí
tásának különben mély okai voltak, melyekkel érdemes foglalkozni, mert éppen a kiszakított
rész vert hullámot az olasz irodalomban." (1966. szept. 29.)
A Kriszti na-legenda latin eredetijének megtalálásával Bánfi teljessé tette a magyar
kódexek forrásainak ismeretét. „Horváth Cyrill olyan 'forrást' proponált, melytől — az ő
saját kimutatása szerint — a magyar szöveg 194 esetben különbözik, s e különböző eseteket
még 6 más forrásból származtatja. Én olyan szöveget adok, amely teljesen azonos a magyarral,
vagyis azt, amely a magyarnak közvetlen forrása volt." (1966. aug. 18.). Folyóiratunk számára
írt közleményének részleteiről így tájékoztatott: „A tanulmányi részben az eddig ismert kb.
tucatnyi redakció megrostálásával foglalkozom, kijelölve a magyar fordításban tükröződő
redakciót s ennek kézirati reprezentánsait, melyek eddig a bollandisták előtt is ismeretlenek
voltak, mert valamennyire én akadtam rá egy firenzei könyvtárban . . . A szövegkiadást
pedig két teljes és töredékes szövegű kézirat alapján készítem, felhasználva hozzá még két
(egy vatikáni s egy párizsi) kézirat szövegét, melynek alapján a „firenzei redakció" készült.
(1966. szept.22.). Két hónappal később bejelenti: „Sajtó alá készen áll a latin forrásszöveg
s ezenkívül a kritikai apparátus. A bevezető tanulmány, melyet maximum 8 oldalra kontemp
lálok, első felében véglegesen meg van már szövegezve; a második fele is elkészült, de ez még
1
2

Ez jelent meg mostani számunkban.
Erről később ezt í r t a : „ . . . két magyar érdekű kódexről van szó,egy eddig észre nem vett firenzeiről
s egy párizsiról, mely utóbbival, más vonatkozásban, már egy angol folyóiratban foglalkoztam." (1966. szept.
22.). ,,A párizsi kódex kapcsán . . . egy olyan jelentőségű hazai vívmány megismertetéséről van szó, mint
aminő pl.
a Hess-nyomda volt Budán." (1966. okt. 12.).
3
,,. . . egy 45 vaskos kéziratkötetből álló anyaghalmazra bukkantam, mely a XVII. századi magyar
történelemnek egy eddig még álmomban sem sejtett forrásául szolgál." (1967. ápr. 6.). Jegyzeteinek hagyatéká
ban kell lennie.
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simításra vár." (1966. nov. 26.) Bár később újabb másolatát találja meg egy XI. századi
kódexben a legenda forrásának, kutatásait befejezettnek tekintette, s jelezte a kézirat várható
beküldését (1967. ápr. 6.). Erre azonban már nem került sor.
V. Kovács Sándor-

Intézeti hírek
(1968. január 1—március 31.)
Alszeghy Zsolt 1968. február 12-én töl
tötte be 80. életévét. Az irodalomtörténész
társadalom, az MTA Irodalomtörténeti Inté
zetének munkatársai és folyóiratunk szer
kesztősége ebből az alkalomból melegen üd
vözli Alszeghy Zsoltot; jó egészséget, további
eredményes alkotó munkát kíván neki.
A. Balac, a Román Népköztársaság kul
turális miniszterének helyettese 1968. január
17-én látogatást tett Intézetünkben. Illés
Lászlóval, Sőtér Istvánnal és Vajda György
MihályXyaX folytatott megbeszélést a román
és magyar irodalomkutatók együttműködé
sének lehetőségeiről.
Szabolcsi Miklós, Intézetünk ügyv. igaz
gatója 1968. január 10-től 18-ig a francia
országi Royaumont-ban tartózkodott. Az
École Pratique des Hautes Études VI. szek
ciója által rendezett kollégiumon vett részt,
melynek tárgya a mű ismeretelméleti, filo
zófiai, szociológiai megközelítése volt.

A Magyar Néprajzi Társaság és Magyar
Irodalomtörténeti Társaság Erdélyi János
emlékének tiszteletére, halálának 100. évfor
dulója alkalmából, 1968. január 24-én ünnepi
ülést rendezett a Kossuth Klubban. Ortutay
Gyula akadémikus bevezető szavai után Sőtér
István akadémikus, Intézetünk igazgatója
mondott ünnepi beszédet.
*
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Magyar Szakosztálya és a Magyar írók Szö
vetsége, 1968. február 2-án közös vitaülést
rendezett, melyen Lukácsy Sándor, Intézetünk
mb. osztályvezetője tartott előadást „A tra
gikus Petőfi. (1848. március 31 —május 27.)"
címmel.
Sőtér István, Intézetünk igazgatója és
Vajda György Mihály osztályvezető 1968.
február 3-án részt vett az Association Inter
nationale de Littérature Comparée Párizsban
tartott vezetőségi ülésén. Az ügyrend egyik

pontja az „Európai nyelvű irodalmak össze
hasonlító történeté"-nek előkészítési mun
káiról készült titkári beszámoló volt. Az ülés
tudomásul vette azt a javaslatot, hogy a
vállalkozást irányító Koordinációs Bizottság
első ülését 1968. őszén Budapesten tartsa.

1968. február 9-én előadást tartott Inté
zetünkben Jürgen Kuczynski egyetemi tanár
(NDK), „Marx und Shakespeare" címmel.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Magyar Szakosztálya 1968. február 14-én
rendezett vitaülésén Hankiss Elemér intézeti
munkatárs tartott előadást „A műelemzés
néhány újabb módszeréről. (Információelmé
let, jelentéselmélet, »neostrukturalizmus«)"
címmel. Felkért hozzászólók Bodnár György,
Szathmári István és Miklós Pál voltak.

A Berliner Ensemble meghívására Vajda
György Mihály intézeti osztályvezető részt
vett a Berlinben, 1968. február 9-től 16-ig,
Bertolt Brecht születésének 70. évfordulója
alkalmából rendezett „Brecht dialógus"-on.
A dialógus témája „Politika a színpadon"
volt.
A Kritika új Szerkesztőbizottsága (tagjai:
Darvas József, Nagy Péter, Nyirő Lajos, Sőtér
István, Szapolcsi Miklós, Zoltai Dénes) 1968.
február 23-án, Intézetünkben ülést tartott,
amelyen megvitatták a folyóirat eddigi
munkáját, feladatait és terveit.

Az MTA Irodalomtörténeti Intézete 1968.
február 26-án plenáris értekezletet tartott,
amelyen Sőtér István igazgató számolt be az
Intézet 1967. évi munkájáról. A beszámolót
követő vitában felszólaltak: Szabolcsi Miklós,
Bodnár György, Hopp Lajos, Vajda György
Mihály.
Az Intézet Igazgatótanácsa határozatot
hozott az irodalomszociológiai kutatások
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