
Az Irodalomtudományi Bizottság 1969. évi munkájáról 

Az év elején került napirendre az irodalomtörténeti kutatóhelyek 3 éves (1966—1968) 
terveinek teljesítése, valamint a következő 3 éves (1969—1971) kutatási tervek elkészítése. 
A Bizottság előzetes megbízásából Bodnár György látta el a kutatóhelyi beszámolók és tervek 
opponensi tisztét. Az elemző áttekintést megnehezítette, hogy a Bizottság az erre vonatkozó 
anyagot kutatóhelyenként, ömlesztve, s nem ezek (egyetemek és főiskolák) felügyeleti szerve 
által feldolgozva, összesítve és valamilyen rendszerbe foglalva (mint pl. az Irodalomtudományi 
Intézet által benyújtott beszámolók és tervjavaslatok) kapta meg. A vita során az a vélemény 
alakult ki, hogy a tervezésnek és ellenőrzésnek, ill. az irányításnak még nem alakult ki egy olyan 
rendszere, amely e téren kívánatos volna. Legerőteljesebben Király István hangsúlyozta, hogy 
az egyetemek, mint kutatóhelyek a tudományszervezés és a kutatómunka irányítása szem
pontjából a felügyeleti szervek hatáskörén belül jóformán gazdátlanok. Ez a helyzet meg
nehezíti a Bizottságra háruló értékelő, tanácsadó-irányító feladatok ellátását. A jövőre nézve 
csak fokozódik e nehézség, mert az egyetemeken mindinkább súlyponttá fog válni a tudomá
nyos munka. Általános észrevételként megemlíthető, hogy a tervezés egyik fő hibája a túl-
méretezettség volt, ami sajátos tükre a nem felelősségteljes végiggondolásnak, a felületes ter
vezésnek. Kedvezőtlen tünet, hogy a beszámolókban és a tervekben nem tapasztalható meg
felelő mértékű „kádermozgás", mobilitás. Ez annál is inkább sajnálatos, mivel a tervezés az 
utánpótlás biztosításának egyik eszköze is. De ez nem tükröződik eléggé a tervdokumentumok
ban. Bodnár megfigyelései szerint helytelenítendő a tanárképző főiskolákon tapasztalható 
belterjes tendencia, az irodalom helyett, a pedagógia térhódítása. Inkább az irodalomszocio
lógia, a műelemzés, a klasszikus vagy a modern magyar irodalom tanulmányozására kellene 
ösztönözni e főiskolákon dolgozókat. Átmenetileg az irodalmi és didaktikai témák helyes ará
nyának biztosítása volna célszerű az irodalom javára. A Bizottság az irodalmi témák elsőbb
ségét támogatja. 

Szintén a januári ülésen vitatta meg a Bizottság az 1968 márciusában létrehozott Stilisz
tikai és Verstani Munkabizottság tevékenységét és programját. Az eredmények elismerése 
mellett a Bizottság több észrevételt tett. Szem előtt tartandó az a kialakult helyes elv, hogy 
a stilisztikai és verstani vizsgálódási irány nem az egyetlen korszerű iránya az irodalomtudo
mányi kutatásoknak; e vizsgálatok csak a többi (történeti, ideológiai, szociológiai stb.) irá
nyokkal együttesen vezetnek új eredményekre. Az 1968. évi novemberi verselemző vitaülés 
tanulságait le kell vonni. Ezen volt számos olyan kísérlet, amely a tudomány végső kritériu
mának nem felelt meg. Megvalósítandó általános elvként javasolta a Bizottság, hogy a kuta
tások centrumába a történeti kérdések kerüljenek. A súlyponti témák közé kívánatos volna föl
venni egy olyan alapvető kérdéskör vizsgálatát, mint a verstani-stilisztikai-poétikai kutatások, 
a strukturalista és neostrukturalista módszerek helye és szerepe a marxista irodalomtudomány
ban. További részletekre vonatkozólag 1. a Munkabizottság beszámolóját (ItK 1969. 126). 

A Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottság beszámolója (Mezey László) az áprilisi 
ülésen került a Bizottság elé. A jelenlevők egyetértettek azzal, hogy a Munkabizottság az 
elmúlt évek helytelen gyakorlatát megváltoztatva újrafogalmazta feladatkörét és tevékeny
ségének alapelveit. Feladata elsősorban a könyvtörténeti kutatások szemmeltartása és irányí
tása, beleértve az írás- és sajtótörténetet is. Helyes, hogy ezek a kutatások szoros kapcsolat
ban vannak a filológiai-szaktudományi feladatokkal és módszerekkel. A Magyar Könyv
szemle eredményesen foglalja össze a Munkabizottság hatáskörébe eső tudományos kutatáso
kat. Az átfedések elkerülése céljából fel kellene mérni az országos nagy könyvtárakban folyó 
bibliográfiai tevékenységet. Az utánpótlás nevelésének hiányosságaival is összefügg, hogy 
néhány nagy könyvtárunkban helytelen irányba tolódott el az ún. könyvtártudományi és 
a könyvtörténeti, filológiai és szaktudományi kutatások egyensúlya. Kívánatos volna, hogy 
egyes nagy könyvtárak vezetősége nagyobb gondot fordítson az arra hivatott könyvtári 
dolgozók szaktudományi munkájának előmozdítására, az egészségtelen arányok megváltoz
tatására. 

A Bizottság irányítása alá tartozó munkabizottságok és az Intézet javaslatai alapján 
megvitatásra került az 1970. évi külföldi kiküldetések programja. A bizottsági tagok ismétel
ten megállapították, hogy más kedvező külföldi levéltári és könyvtári kutatási lehetőségek 
mellett, a bécsi Collegium Hungaricum intézménye — változatlanul — kevés kutatót fogadhat 
a társadalomtudományok s aránytalanul keveset az irodalomtudomány területéről. A Kulturá
lis Kapcsolatok Intézete által megszabott és a Bizottság által több éve kifogásolt, rendkívül 
hátrányos arányok nem tarthatók fenn tovább a következő évekre. A kihasználhatatlan bécsi 
levéltári kutatási lehetőségek hátrányosan érintik mind a régebbi (felvilágosodás, XVIII. és 
XIX. szd.), mind az újabb irodalmi korszakokra vonatkozó folyamatos kutató-feltáró és fel
dolgozó munkát. Ideje volna a Collegium Hungaricum által biztosított igen kedvező kutatási 
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lehetőségeket e nagybecsű intézmény eredeti rendeltetésének és tudományos érdekeinknek meg
felelően szabályozni. 

Ebben az évben is folytatódott az akadémiai szakfolyóiratok megvitatása. Júniusban 
együttes ülésen foglalkozott az Irodalomtudományi és a Modern Filológiai Bizottság a Helikon 
Világirodalmi Figyelő (1958—1968) évfolyamának s a szerkesztőség egy évtizedes munkájá
nak mérlegével. A hozzászólók (Barta J., Bán I., Halász E., Horváth K-, Dobossy L., Szabolcsi 
M., Bodnár Qy., Wéber A., SzencziM.) elismeréssel szóltak a szerkesztő kollektíva egy évtizedes 
eredményeiről és a szerkesztő bizottságnak a színvonal emelésére tett állandó erőfeszítéseiről. 
A szerkesztőség arra törekedett, hogy a kulturális életet és az irodalomtudományt foglalkoz
tató fő kérdésköröket válassza ki, s ezekről többnyire tematikus számok formájában adjon 
friss, igényes kritikai tájékoztatást. A vitában kirajzolódtak a folyóirat főbb (1958, 1964) fejlő
dési állomásai. Termékeny vita alakult ki mind a szerkesztés elvi kérdéseiről, mind tartalmi 
problémákról, a tudományos műhely jellegű szerkesztői munkáról. A szerkesztőség részéről 
Köpeczi B. és Hopp L. válaszoltak a fölmerült kérdésekre. A szerkesztő bizottság számára 
sok tanulságot nyújtó vitát nem részletezzük; ismertetése megjelent a Helikon VF 1969, 2. 
számában. 

Az októberi bizottsági ülésen Szabolcsi Miklósnak a káderutánpótlás és az aspiránsképzés 
helyzetéről adott vitaindító beszámolója három problémát emelt ki: szervezeti-munkahelyi, 
tematikai s végül általános világnézeti kérdéseket. A kialakult vita számos időszerű problémát 
érintett, pl. az irodalomtörténészek elöregedése és a „fluktuáció" elégtelen volta, különösen 
az egyetemi tanszékeken; az újonnan bevezetett ösztöndíjrendszer; az egyetemen vagy aspiran-
túrán végzettek elhelyezkedési nehézségei; a publikációs lehetőségek csökkenése; a fiatal 
irodalomtörténészek világnézeti, szemléleti fejlődésének irányítása, a tudományos utánpótlás 
nevelése stb. Érzékelhető jelenség, hogy a fiatal kutatók körében a magyar irodalomtörténet 
tematikailag háttérbe szorul a világirodalom javára. Rendkívül károsnak mondható, hogy 
az irodalomtörténeti szaktevékenységet a tanárképző főiskolákon, a középiskolákban, a múzeu
mokban és a nagy könyvtárakban egyes vezetők és hivatalos tényezők helytelen szemlélete 
akadályozza. Ezen a téren változatlanul komoly feladatok várnak az Irodalomtörténeti 
Társaságra; jó volna, ha az Irodalomtörténet c. folyóirat is fölvetné ezt a problémát. A Bizott
ság külön foglalkozik majd a tanárképző főiskolákon dolgozó magyar irodalomtörténészek 
munkalehetőségeivel. 

Az elmúlt évben a XVIII. századi magyar irodalom és felvilágosodás kutatásának meg
vitatásával elindított ún. programviták sorozata decemberben egy ehhez szervesen kapcsolódó 
témával folytatódott. A Modern Filológiai Bizottsággal, az Intézet klasszikus osztályával 
és az egyetemi tanszékekkel közösen tartott vitaüiésen Horváth Károly volt az előadó. 
A magyar irodalom romantikus korszakának kutatásáról készített alapos programtanulmá
nyában vázolt fejlődéstörténeti kép és alapkérdések fölvetése érdeklődést keltett és élénk 
vitát váltott ki. A romantika-kutatások föllendítését célzó vita anyaga az ItK romantika 
különszámában jelenik meg. 

Hopp Lajos 

Szlovák—magyar kapcsolattörténeti konferencia 
Már jelentettük e folyóirat hasábjain (1966. 708—709.), hogy a Szlovák Tudományos 

Akadémia Világirodalmi és Idegen Nyelvek Intézete mellett magyar filológiai bizottság alakult, 
amelynek az a feladata, hogy a magyar filológiával Csehszlovákia területén foglalkozó kutató
kat összefogja, munkájukat tervszerűbbé tegye. 

E bizottság ténykedésének egyik fontos állomása volt az a konferencia, amely 1969. novem
ber 17—18-án zajlott le a nyugat-szlovákiai Smolenicén (Szomolányban), a Szlovák Tudomá
nyos Akadémia tudományos munkatársainak otthonában. Talán nem túlzás, ha a két nemzet 
kulturális és irodalmi kapcsolatai szempontjából történeti jelentőségűnek tartjuk ezt az össze
jövetelt, nemcsak azért, mert ez volt az első alkalom, amikor kizárólag a szlovák és a magyar 
irodalom kapcsolatairól volt szó, hanem — és elsősorban — azért, mert a problémát az eddi
giekhez képest teljesen új módszerrel igyekezett megközelíteni. 

A három félnapból (november 17-én délelőtt és délután, november 18-án délelőtt) álló 
konferencián a Csehszlovákiában működő s a két irodalom kapcsolataival foglalkozó (szlovák, 
cseh és csehszlovákiai magyar) irodalomtörténészek csaknem teljes számban felvonultak, de 
aránylag népes küldöttség vett részt a magyar szlavisztika művelői közül is (Csukás István, 
Fried István, Käfer István, Nyírő Lajos, Sziklay László és P. Varga Rózsa). A résztvevők 
nagy száma nemcsak a felmerülő kérdések nagy publicitását és továbbgyűrűzését bizto
sította, hanem lehetővé tette azt is, hogy azokat — ha nem is mindig a nyilvánosság előtt, 
hanem a konferencia szüneteiben lezajlott beszélgetések alkalmával — széleskörűen meg-
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