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D. F. Markov akadémikus előadása Intézetünkben 

Az 1976. április 1—7. közötti időben az Intézet vendégei voltak D. F. Markov akad. lev. 
tag, a SZTA Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézete igazgatója és J. V. Bogdanov kandidátus, 
az intézet igazgatóhelyettese. A szovjet tudósok tárgyalásokat folytattak Sőíér István aka
démikussal, az Intézet igazgatójával, Szabolcsi Miklós akad. lev. taggal, az Intézet ügyvezető 
igazgatójával és más vezető munkatársakkal. A megbeszélések eredményeként április 7-én 
a két intézet vezetői aláírták az 1976—80. évekre szóló intézményközi együttműködési egyez
ményt és a munkaterveket. A korábbi gyümölcsöző kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében, 
az MTA és a SZTA közötti megállapodás keretében dolgozik a két intézet A világirodalom 
fejlődésének törvényszerűségei — a nemzeti irodalmak kapcsolatai és kölcsönhatásai című probléma
kör két kiemelt résztémáján. Ezek: „A forradalmi és demokratikus tradíciók és a jelenkori 
irodalmi folyamat", valamint „A nemzeti kultúrák kialakulása tanulmányozásának metodoló
giai problémái". A következő ötéves tervperiódus során mindkét témában konzultációkat, 
közös szimpoziont és tanulmánykötetek kiadását irányozza elő az együttműködési egyezmény. 

D. F. Markov április 7-én az intézeti kollektíva és külső, meghívott résztvevők előtt elő
adást tartott „A szocialista realizmus poétikájának elméleti alapjairól" címmel. Fejtegetései
ben felvázolta a szovjet irodalomtudomány eredményes erőfeszítéseit, amelynek nyomán 
sikerült leküzdeni a művészetekre vonatkozó korábbi, sokban dogmatikus szemléletmódot 
és ugyanakkor a szubjektivista, formalista nézeteket is, amelyek a szocialista irodalom alap
jait veszélyeztették. Markov akadémikus a szocialista realizmust a művészi öntudat új típusa
ként határozta meg, olyan elvileg új esztétikai képződményként, „amely egyáltalán nem fér 
el egyetlen, vagy akár néhány ábrázolásmód keretei között, s amely a művészi igazság törté
nelmileg nyitott formarendszerét alkotja." A szocialista realizmus e meghatározása azon 
a marxi felismerésen alapszik, amely a megismerést aktív tükrözésként fogja fel, s ezáltal a mű
vészetet az emberi személyiség reális fejlődési lehetőségei részesévé avatja. A körülmények 
emberivé alakításának marxi eszméjét Engels a szigorú történetiség kritériumai alapján 
mérlegelte; Lenin pedig a pártosság elveként fejlesztette azt tovább, egyesítve az objektív 
megismerés mélysége és a szubjektív aktivitás pátosza iránti igényt. „A pártosság lenini 
elve — fejtegette az előadó — a legszélesebb körű lehetőségeket biztosítja az alkotói szubjekti
vitás számára; biztosítja azt a valódi, emberi személyiséghez méltó, fejlődési szabadságot, 
amely megfelel a humanizmus legmagasabbrendű ideáljainak." A továbbiakban D. F. Markov 
a szocialista realizmuson belüli változatos módszereknek megfelelő stílusáramlatok kérdéseivel 
foglalkozott. 

Az előadás élénk visszhangot keltett. Sőtér István kiemelte D. F. Markovnak a szocialista 
realizmus korszerű értelmezésére irányuló kutatásai úttörő jelentőségét és nemzetközi érvényét. 
Szabolcsi Miklós a magyar kutatási tapasztalatoknak a nemzetközi tudományossághoz tör
ténő eljuttatását szorgalmazta, s a neoavantgarde és a baloldali szellemiségű irodalom kapcso
latának lehetőségeiről szólt portugáliai benyomásai alapján. Szili József az előadás fő esztétikai 
tételeiről megállapította, hogy azok a leglényegesebb pontokon alapvető egyezést mutatnak 
az intézetben több mint egy évtizeden át kialakult felismerésekkel. Hangsúlyozta a szocialista 
realizmus „történelmileg nyitott rendszerként" való felfogása helyességét, s a realizmusnak 
a művészi alkotás igazságtartalmával való korrelációba állítását. Bodnár György is a szocialista 
realizmus nyitottságát tekintette az előadás legösztönzőbb megállapításának, mivel a zárt 
rendszerek éppen a kreativitást iktatják ki. További meggondolásra ajánlotta viszont a szo
cialista és a szocialista-realista irodalom megkülönböztetését, a huszadik századi újrealista 
törekvések szerepének megvizsgálását és a korstílus körüli viták elemzését. Illés László az 
előadás ama mozzanatait emelte ki, amelyek az elméleti munka tovább elmélyítésére indíta
nak, főleg a szocialista realizmus módszerbeli összetettségével valamint a mimetikus, ill. 
a kreatív típusú visszatükröződés dialektikájával összefüggésben. 
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A SZTA Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézete vezetőinek az Intézetben tett látogatása 
az együttműködés továbbfejlődésében jelentős állomás volt, — állapította meg zárszavában 
Sőiér István. (I-L.) 

A Reneszánsz-kutató Csoport 1975. évi munkája 

A Csoport könyvsorozataiban 1975-ben három kötet jelent meg, az előzetes terveknek 
megfelelően: a „Humanizmus és Reformáció" ötödik köteteként Bálint Sándor: „Szeged 
reneszánszkori műveltsége" című munkája; a „Studia humanitatis" második köteteként, 
„Rapporti ungheresi all'epoca del Rinascimento" címmel, Klaniczay Tibor szerkesztésében 
az 1973rban megrendezett második velencei magyar kollokvium anyaga; a „Bibliotheca 
Hungarica Antiqua" kilencedik köteteként pedig a „Váradi énekeskönyv" (1556) Schulek 
Tibor kísérő-tanulmányával. Bonfini magyar története ötödik, zárókötetének a „Bibliotheca 
Scriptorum Medii Recentisque Aevorum" keretében szintén erre az évre várt megjelenése, 
technikai okokból átcsúszott 1976 elejére. Ezzel szemben megjelent végre az 1972-ben meg
tartott pécsi Janus Pannonius ülésszak valamennyi előadásának szövege, kiegészítve néhány 
újabb, jelentős Janus-tanulmánnyal. Az ülésszakon idegen nyelven elhangzott előadások 
a kötetben magyar fordításban olvashatók. A kötet szerkesztését Kardos Tibor és V. Kovács 
Sándor vállalták, az előbbinek elhunyta után pedig V". Kovács Sándor egyedül gondoskodott 
a mű sajtó alá rendezéséről. A „Janus Pannonius. Tanulmányok" címen megjelent vaskos 
kötet a „Memoria Seculorum Hungáriáé" című akadémiai sorozat második tagját alkotja. 

1975-ben a Csoportnak az egyetemek régi magyar tanszékeivel közösen rendezett havi 
felolvasó ülésein az alábbi előadások hangzottak el: 

G. Lábos Olga: A „négy birodalom" utókorához (Periclés megítélésének historiográfiai 
változásai) (január 15.) 

Ritoókné Szalay Ágnes: Bakócz Tamás Breviáriumának kéziratos versei (február 12.) 
Boronkai Iván: Beszámoló a Vitéz János-szövegkiadás munkájáról (március 19.) 
Mezey László: A magyar augusztinizmus a reneszánsz korban (április 16.) 
Tóth István: Üj adatok Balassi életrajzához — Egykorú levelek a költő bújdosásáról és 

utolsó szerelméről (június 18.) 
Zlinszky János: A humanista Decsi János (szeptember 17.) 
Jan Martinék (Prága): Über die Kontinuität der Erforschung des Humanistischen Schrift

tums 
Borzsák István: Forgách Ferenc — a magyar Tacitus? (október 22.) 
Csapodi Csaba: Könyvek a török uralom alól felszabadult Budán (november 19.) 
Borsa Gedeon: XVI. századi magyar nyomtatványok Stuttgartban (Huszár Gál 1560. évi 

énekeskönyve stb.) (december 17.) 
A szokásos évi kollokvium megrendezésére május 16—22 között került sor a mátrafüredi 

akadémiai üdülőben, mintegy 110 résztvevővel. Az eddigi szokásoktól eltérően és kísérlet
képpen ez alkalommal nem a magyar reneszánsz valamely konkrét, történeti témája volt 
a megbeszélések tárgya, hanem a reneszánszkutatás egyik nagy nemzetközi témaköre: A rene
szánsz irodalom- és művészetelmélete. A kollokvium nem annyira új kutatások bemutatására 
szolgált, mint inkább a nemzetközi kutatás eddig elért eredményeinek bemutatására, azzal 
a céllal, hogy ez a nálunk eddig kevéssé ismert és még kevésbé kutatott — bár a reneszánsz 
irodalom tanulmányozásához nélkülözhetetlen — terület ismertté és népszerűvé váljék a hazai 
kutatók körében. Éppen ezért ezúttal külföldi vendégek csak a szomszédos Pozsonyból és Új
vidékről voltak, az Oktatásügyi Minisztérium megértő támogatása jóvoltából viszont bizto
sítani sikerült 20 pályázat útján kiválasztott egyetemi hallgató ingyenes részvételét. Az ülés
szakon elhangzott 23 előadás a reneszánszkori irodalomkritika, poétika, művészet-építészet-
és zeneelmélet legkülönbözőbb kérdéseit ölelte fel, támaszkodva a különböző európai nemze
tek irodalmának, művészetének és elméleti erőfeszítéseinek tanúságaira. Az ülésszak előadói, 
akiknek az egész vállalkozás sikere, a tartalmas viták kellő megalapozása köszönhető, a követ
kezők voltak: Balázs Mihály, Bán Imre, Bitskey István, Borzsák István, Feuerné Tóth Rózsa, 
Gyenis Vilmos, Hajnóczy Gábor, Horváth Iván, Klaniczay Tibor, Lelkes István, Merényi László, 
Mezey László, Miklós Pál, Nagy Zoltán, Németh Jenő, Pirnát Antal, Rajeczky Benjamin, Ritoók 
Zsigmondné, Sallay Géza, Szilassy Zoltán, Szörényi László, Zemplenyi Ferenc. Az újtípusú 
rendezvény programjának kialakítása és előkészítése Horváth Iván munkáját dicséri. Az el
hangzott előadások közül azok, melyek a publikáció igényével s új eredményeket közölve 
készültek, a Filológiai Közlöny egyik számában fognak napvilágot látni. Az ülésszak sikeréhez 
komolyan hozzájárult az a tény, hogy a résztvevők igyekeztek előre is tájékozódni a reneszánsz 
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