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2011. no vem ber 2-án „Ha min den ös  sze tört ...” cím -
mel az OSZK,  az MTA Iro da lom tu do má nyi In té zet és
a Ró mai La Sapienza Egye tem Hun ga ro ló gi ai Köz -
pont já nak szer ve zé sé ben tu do má nyos ülészakon em -
lé ke zett meg Melczer Ti bor ról, a Tá jé koz ta tó Osz tály
egy ko ri mun ka tár sá ról, ha lá lá nak 10. év for du ló ja al -
kal má ból. 

A nem ze ti könyv tár  ré szé rõl Bo ka Lász ló tu do má -
nyos igaz ga tó tisz te let tel idéz te fel egy ko ri kol le gánk
alak ját, mél tat ta nagy tu dá sát, hi he tet len mû velt sé gét,
ki tû nõ me mó ri á ját. Az Il  lyés Ar chí vum ré szé rõl
Pomogáts Bé la be szélt iro da lom tör té ne ti mun kás sá gá -
ról. Sza va i ból ki tûnt, hogy Melczert má sok hoz ha son -
ló an õ is saj ná la to san el fe le dett, „nem ka no ni zált iro -
da lom tör té nész”-nek tart ja, aki nek azon ban ku ta tá si
ered mé nyei, meg lá tá sai igen fon to sak, sok eset ben má -
ig hat nak és irányt mu tat nak. A kon fe ren ci án fel ol vas -
ták Sza bad György aka dé mi kus üd vöz lõ le ve lét is,
amely ben a leg na gyobb el is me rés hang ján szólt egy ko -
ri ked ves ta nít vá nyá ról és ba rát já ról.

A kon fe ren ci án el hang zott 10 elõ adás azo kat a té ma -
kö rö ket vo nul tat ta fel, ame lye ket Melczer Ti bor ma ga
is mû velt. A ré gi ma gyar mû ve lõ dés- és iro da lom tör té -
net ke re té ben Vizkelety And rás aka dé mi kus Juliánus
ba rát út ját is mer tet te; P. Vá sár he lyi Ju dit Melczer
Szenci Mol nár Al bert zsol tár for dí tá sa i hoz kap cso ló dó
Jó zsef At ti la-ku ta tá sa it mél tat ta; V. Ecsedy Ju dit Zrí nyi
Mik lós mû ve i nek XVIII. szá za di ki adá sa it te kin tet te

át; Szö ré nyi Lász ló pe dig Melczer könyv il luszt rá ci ó kat
is vizs gá ló meg fi gye lé se i hez kap cso ló dó an, a Zrí nyi-
ku ta tás újabb ered mé nye i rõl szólt.

Két ség te len, hogy Kol le gánk fõ ku ta tá sai te rü le te 
a XX. szá zad, a Nyu gat kor sza ka, Ba bits Mi hály és
Rad nó ti Mik lós mun kás sá ga volt. Ti bor ak tí van részt
vett a Ba bits Mi hály kri ti kai ki adás mun ká la ta i ban is. 
E té má hoz kap cso ló dott Sipos La jos, Ke le véz Ág nes és
Al bert Gá bor ki vá ló dol go za ta. Pomogáts Bé la Melczer
fi lo ló gi ai ala po kon nyug vó Rad nó ti ku ta tá sa it ér té kel -
te, azt a ku ta tá si té mát, mely nek ös  sze fog la lá sa kö tet -
sze rû en saj ná la to san csak kol lé gánk ha lá lát kö ve tõ en
je len he tett meg. Sár kö zi Pé ter Fe nyõ Mik sa alak ját
idéz te meg, aki Melczer nagy báty ja volt, és aki át örö kí -
tet te uno ka öc  csé re lel kes Itá lia-sze re te tét. 

Az ülés szak al kal má ból az egy ko ri köz vet len kol lé ga
és szo ba társ, To ka ji Nagy Er zsé bet ös  sze ál lí tot ta és is -
mer tet te Melczer Ti bor tu do má nyos pub li ká ci ó i nak
bib li og rá fi á ját. Eb ben igen gaz dag pub li cisz ti kai mun -
kás sá gá ról, könyv-, ze ne- és té vé kri ti ká i ról is tá jé ko -
zód ni le het. 

Re mél jük, hogy a kon fe ren cia elõ adá sa i nak ér té kes
anya ga és a em lí tett bib li og rá fia a ren de zõ in téz mé nyek
ter ve i nek meg fe le lõ en, ha ma ro san kö tet ben is meg-
 je le nik. 

P. Vá sár he lyi Ju dit
pvj.at.oszk.hu

KON FE REN CIA 

MELCZER TI BOR (1945-2001) EM LÉ KÉ RE
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