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állítására. Mintha a végső megfogalmazás befejeztével kihunyt volna 
belőle a tűz, mely eddig nem hagyta nyugodni, égette, sarkallta. 

Nehéz élete volt. Sok csapást kellett elszenvednie. Mintha földi 
pályáját a görög sorstragédiák árnyéka vonta volna be: gyermekei 
közül kettőnek elvesztésében, és a maga halálában is valamilyen 
végzetszerűség látszott munkálkodni. D e a legsúlyosabb megpróbál-
tatás sem tudta térdre kényszeríteni. Maradandót alkotott. 

TARNÓC MÁRTON 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR 
IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 

1984. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
V Á N D O R G Y Ű L É S E K 

Tavaszi vándorgyűlésünket 1984 május 4—6 között Zalaegersze-
gen tartottuk a TIT Zala megyei Szervezetével, a Zala megyei Könyv-
tárral és Zalaegerszeg város Tanácsával közös rendezésben. Dr. 
Kustos Lajos tanácselnök és Tolnai Gábor megnyitója után Tarnóc 
Márton tartott előadást Régi magyar asszonyok — régi magyar 
műveltség címen. Ez után Sárdi Margit Petrőczi Kata Szidóniáról, 
Németh S. Katalin Bethlen Katáról, Péterffy Ida a Göcseji Helikon 
köréről, Pethő György pedig Szendrey Júliáról adott elő. 

Május 5-én Pálmai Kálmán elnökölt, s Keresztury Dezső beszélt 
Irodalmunk és önismeretünk századairól, majd Nemeskürty István 
Régi irodalmunk a jelen költészetében, Szigethy Gábor Reformkori 
etika és a mai közgondolkodás, Német József pedig Irodalom és ha-
gyomány Zalában a 19. század elején címen tartottak előadást. 

Délután Zalaegerszeg nevezetességeivel ismertette meg a vándor-
gyűlés résztvevőit Molnár Máté tanácselnökhelyettes. 

A vándorgyűlés harmadik napján Kulin Katalin elnöklete mellett 
Az Arthúr-legenda a világirodalomban kérdésköréből hangzottak el 
előadások. Szabics Imre, Perényi Erzsébet és Vizkelety András volt 
az előadó. 

* 

Őszi vándorgyűlésünkön a 75 éve született és 40 éve halott Radnóti 
Miklósra emlékeztünk Győrben november 16—18-án. A vándor-
gyűlést Társaságunk mellett az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, a Magyar írók Szövetsége, Győr-Sopron megye Tanácsa, 
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Győr megyei Város Tanácsa, a Hazafias Népfront Győr-Sopron 
megyei Bizottsága, a TIT Győr-Sopron megyei Szervezete és a Rad-
nóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság rendezte. Jankovits György 
megyei tanácselnökhelyettes és Pálmai Kálmán megnyitója után 
Juhász Ferenc Pokolból született csillag c. költeménye hangzott el. 
Az első napon Koczkás Sándor „csodálkozom, hogy élek", Szabolcsi 
Miklós Radnóti halálos tájai és Alföldy Jenő „Megszületni újra új vi-
lágra" c. előadásai hangzottak el. 

Másnap Wéber Antal elnökölt. Bevezető előadást Tolnai Gábor 
tartott Jegyzetek Radnóti-kutatásaim margójára címen. Ez után 
Képes Géza a költő—műfordító Radnótiról, Z. Szabó László a 
prózaíróról, Melczer Tibor Radnóti irodalomszemléletéről, Amacziné 
Bíró Zsuzsa Radnóti haláltudatáról értekezett. A záró előadást Fodor 
András tartotta a Meredek út vége címen. 

Délután a vándorgyűlés résztvevői megkoszorúzták Radnóti Miklós 
abdai síremlékét, ahol Vujicsics Sztoján emlékezett a költőre, majd 
a Razglednicákat szavalta Horváth Ildikó és Popper Ferenc. 

November 18-án Kulin Katalin elnökölt, s az avantgarde-kérdésé-
ről hangzottak el előadások. Lator László Újító törekvések a 20. 
századi lírában c. dolgozata után Bécsy Tamás Az avantgarde dráma 
műfajairól, Csaplár Ferenc A magyar irodalmi avantgarde utóvéd-
harcairöl, majd Rónay László az Avantgarde és klasszicizmus kér-
déséről szólt. Az ülészak anyaga — a Társaság kiadásában, a TIT 
nyomdájában — kötetben is megjelenik Radnóti tanulmányok címen. 
Szerkesztette Csáky Edit. Társaságunk minden tagjának ajándékként 
eljuttatunk. 

RENDEZVÉNYEK 

Rendezvényeinkről 1984-ben is rendszeres híradás jelent meg a 
napi sajtóban és az Élet és Irodalom hasábjain. 

Február— március—április havi felolvasó ülésünkön a mai magyar 
líráról tartott előadás-sorozatot Alföldy Jenő és Koczkás Sándor 
Fejezetek az újabb magyar líra poétikájáról összefoglaló címen. 
A sorozat 1940-től napjainkig adott áttekintő és alapos elemzést. 

* 

Május 17-én A százéves Szép Ernőre emlékeztünk Réz Pál és 
Várady Szabolcs előadásaival. 

* 

Október 25-én Magyar Miklós adott elő Regénytechnika és írói 
világkép Camus regényeiben címen. 

20* 
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HÍREINK 

Gyóni Géza születésének 100 éves évfordulója alkalmából Dabason 
rendezett emlékülés előkészítésébe Társaságunk is bekapcsolódott, 
ahol Kispéter András tartott előadást. 

* 

A Magyar Történelmi Társulattal és a Komárom megyei Múzeu-
mok Igazgatóságával Társaságunk is részt vett a Táncsics Mihály 
halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülés-
szakon, ahol Szigethy Gábor tartott előadást Társaságunk képvise-
letében. Az ülésszakot Wéber Antal értékelte, s mondott zárszót. 

* 

Oltványi Ambrus kívánságára a 19. század kutatói számára alapít-
vány létesült. (Az alapítvány szövegét közli az Irodalomtörténet 
1984/4. száma.) 

* 

1984-ben megjelent a Nagykörösön tartott Arany János-ülésszak 
anyaga a Nagykörösi Arany János Múzeum Közleményei kötete-
ként. A kötetet Nóvák László és Csáky Edit szerkesztette. 

* 

1984-ben Társaságunk megkoszorúzta Gereblyés László, Palotai 
Boris, Illés Béla, Szalatnai Rezső, Szép Ernő, Keszthelyi Zoltán, 
Laczkó Géza, Kárpáthy Aurél, Hidas Antal, Váczi Mihály sírját. 

* 

Az Akadémiai Kiadó kritikai nívó díját 1984-ben az Irodalom-
történetben megjelent kritikájáért Lendvai Ildikó kapta. 

* 

A nemzetközi Lenau Társaság fennállásának 25. évfordulója al-
kalmából az ausztriai Stockerauban Társaságunk is képviseltette 
magát. 

Ü N N E P I ÜLÉS 

December 13-án Társaságunk ünnepi ülést tartott. Ekkor került 
sor a Toldy Ferenc emlékérem átadására és az irodalomtörténeti 
pályázat eredményhirdetésére. Az ünnepi ülés előadója Wéber Antal 
volt, aki Arcképvázlat Bóka Lászlóról c. előadásában a jeles tudós és 
író portréját rajzolta meg. (Előadása megjelenik az It, 1965/4. szá-
mában) 
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Ez után Tolnai Gábor átadta Toldy Ferenc-emlékérmet, melyet a 
Társaság vezetősége 1984-ben N a g y M i k l ó s n a k és dr. 
K o n t r a G y ö r g y n é nek ítélt oda. A díjazottak munkásságát 
Pálmai Kálmán ismertette. 

„Ma negyedik alkalommal kerül sor a Toldy Ferenc-emlékérem 
átadására. Tagságunk soraiból ez alkalommal is, mint ahogyan azt 
az alapító rendelkezése előírja, egy kutató irodalomtörténész s egy 
kiemelkedő teljesítményű, eredményeit magas színvonalú munkával 
elérő középiskolai tanártársunk veheti át Társaságunk elnökétől. 
Mielőtt ismertetném vezetőségünk döntését, engedjék meg fölidéznem 
azoknak a tagtársainknak a nevét, akik az előző három alkalom-
mal, először 1981-ben, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapí-
tásának 70. évfordulóján ezt az emlékérmet átvehették. Akkor, 1981-
ben — tekintettel a jubileumra — hárman részesültek Toldy-emlék-
éremben: Bán Imre, Mohácsy Károly és Orosz László; 1982-ben 
Martinkó András; a múlt évben pedig ketten: Baránszky Jób László 
és Stoll Béla. Ettől kezdve mindig ketten kaphatják ezt az elismerést, 
így a mostani alkalommal is. 

1984-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc-
emlékérmet adományoz irodalomtörténészi, kritikusi, tanári és társa-
dalmi tevékenységéért Nagy Miklósnak. Nagy Miklós a ELTE böl-
csészkarán mint Eötvös-kollégista végzett magyar—latin szakon 
1947-ben, majd két éven át — 1949-ig — az Országos Széchényi 
Könyvtár munkatársaként dolgozott. 1949-től előbb Bóka László 
majd Sőtér István tanszékének volt munkatársa, s egészen ez év 
szeptemberéig karunk 19. századi magyar irodalomtörténeti tan-
székének docense. Szeptember 1-től a Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen dolgozik mint tanszékvezető docens. Önálló 
könyvei: Jókai (A regényíró útja 1868-ig), megjelent 1968-ban. 
Kemény Zsigmond, megjelent 1972-ben. Jókai Mór az Arcok és val-
lomások sorozatban, megjelent 1975-ben; ezért a kötetéért kiadói 
nívódíjban részesült. Nagy Miklós úgynevezett többszerzős szin-
tézisekben is részt vett. így a Pándi Pál-szerkesztette, s a Gondolat 
Kiadónál 1963-ban megjelent A magyar irodalom története két 
kötetének, valamint a Sőtér István által szerkesztett, az Akadémiai 
Kiadó gondozásában megjelent A magyar irodalom története című 
munka 4. kötetének munkálataiban. Igen jelentős tevékenységet fej-
tett ki Nagy Miklós a kritikai szövegkiadás terén is. Lengyel Dénessel 
együtt szerkesztője a Jókai Összes Müvei sorozatnak, amelynek 1964 
óta kilencven kötete jelent meg, ebből mintegy negyvenkettőnek ő 
végezte a szerkesztését. Társszerzője volt a sorozatban a Rab Ráby 
jegyzeteinek. Mintegy 29 tanulmánya, cikke látott napvilágot 1965 
óta, melyeknek jelentős része Jókaival, ill. regényíró kortársaival 
foglalkozik. De írt tanulmányt, cikket Katona Józsefről, Vörös-
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martyról, Aranyról, Madáchról, valamint Goethe magyar utóéle-
téről is. Nagy Miklós rendszeresen publikál bírálatokat irodalom-
történeti és történelmi müvekről. Tanulmánykötete 1985 első felé-
ben kerül nyomdába. A Tudományos Minősítő Bizottságtól jóvá-
hagyott akadémiai doktori témája: A magyar regény a 19. század 
közepén. 

Nagy Miklós kereken húsz esztendeje tagja a Magyar Irodalom-
történeti Társaság vezetőségének, titkára a Magyar Irodalmi Szak-
osztálynak. Javaslatai, észrevételei, szakmai felkészültségére éppúgy 
jellemzőek, mint lelkiismeretességére, mindig igazságra törekvő, meg-
fontoltan ítélő, humánus magatartására. Tudományos, oktatói és 
közéleti munkásságát egyaránt nagyfokú igényesség jellemzi. Engedje 
meg, hogy most, amikor Társaságunk Toldy-emlékérmét, Konyor-
csik János Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását átveszi, további 
sikereket, örömhozó munkásságot, s jó egészséget kívánjak neki a 
magyar irodalomtudomány és Társaságunk hasznára. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc-emlékérmet 
adományoz kimagasló tanári munkájáért Dr. K o n t r a G y ö r g y -
n é K o z m a I l o n á nak, a budapesti Móricz Zsigmond Gimná-
zium tanárának. Kontra Györgyné pályáját kollégiumi nevelőként 
kezdte, s 1961 óta tanít a Móricz Zsigmond Gimnáziumban magyar 
nyelv és irodalmat. Az ELTE Bölcsészettudományi Karának megbí-
zásából iskolájában vezetőtanárként működik. 

Kontra Györgyné a szó legjobb értelmében szenvedélyes, meg-
újulni mindig képes, fáradhatatlan tanáregyéniség. E tulajdonsága 
nemcsak ismereteinek, tudásának szüntelen gyarapításában, hanem 
az életről, az iskoláról, az irodalomról való gondolkodásában is 
megnyilvánul. Az irodalom, a tanítás, az ifjúság iránt érzett felelős-
ség, szeretet jellemzi. A tanítványaira irányuló tudatos hatni akarás-
sal egyidejűleg tisztában van tevékenysége korlátaival, amit bölcs 
belátással vesz tudomásul. Ez óvja meg őt a szélsőségektől mind véle-
ményalkotásában, mind pedagógiai gyakorlatában. Kontra Györgyné 
ama kiveszőben levő szerencsés kevesek közé tartozik, aki még az 
ún. klasszikus műveltség birtokosa — másik szakja a latin —, de 
folyamatos önképzéssel, tudatosan teszi magát nyitottá az irodalom 
jelenségeinek, az irodalomtudomány új eredményeinek, felismerései-
nek nemcsak a befogadására, hanem tanári munkájában való érvénye-
sítésére is. 

A tanár egész pályája során fiatalok között van, de ez még nem 
jelenti azt, hogy az évek múlásával meg is őrzi önmagában a fiatalság 
rokonszenves vonásait, valamint a fiatalok ragaszkodását, szeretetét. 
Kontráné esetében ez a kötődés nem egyoldalú, mert tanítványai és 
tanárjelöltjei vonzódnak hozzá. Igen ritka eset, hogy a tantestület 
fiatal, pályakezdő tagjai szeretettel és várakozással vegyék körül idő-



Társasági hírek 541 

sebb kollégájukat. Kontráné ebben is kivétel, akinek tudása, mértéket 
adó személyisége kicsit példa is ifjú kollégái számára. Ám ő mindezt 
személyiségének varázsával is elérte. Az élet inkább rombolja, mint-
sem építi a személyiséget és ez alól a pedagóguspálya különösen nem 
kivétel, ha ez ellen nem védekezik az egyén. Kontra Györgyné ki-
sugárzása azért is olyan erös, mert ő nem a leépülök, hanem az ön-
magát és másokat is belülről építők ritka csoportjába tartozik. Ennek 
az is bizonyítéka, hogy nemcsak ő ad át tudást és tapasztalatot mások-
nak, hanem maga sem szégyell tanulni, nemcsak tanítványaitól, de 
a tehetséges tanárjelöltektől és fiatal kollégáitól sem. Most, amikor a 
Toldy Ferenc-emlékérmet átveszi, szívből kívánjuk neki, hogy őrizze 
meg önmagát újabb nemzedékek épülésére és örömére." 

Az emlékérmek átadása után az irodalomtörténeti pályázat ered-
ményhirdetése következett. Wéber Antal a bíráló bizottság elnöke 
ismertette a pályázati kiírást és értékelte a pályázatokat. 31 pályamű 
érkezett be. Értékelésében elmondta, hogy a pályázatok zöme hely-
történeti volt. Néhánytól eltekintve — amely nem felelt meg a pályá-
zati kiírásnak — általában jó dolgozatokat nyújtottak be, sok olyan 
is van, amelyiken érdemes tovább dolgozni. Tematikailag széles kört 
öleltek fel a pályamunkák: Sárospatak irodalmi emlékei; A szigeti 
lapszerkesztés hatása Krúdy műveire ; Tóth Béla szegedi író munkás-
sága; Bessenyei krónika; Eger szerepe Petőfi fejlődésében (két dolgo-
zat is foglalkozott e témával); Bakó József orosházi, ill. békéscsabai 
levelei és Darvas József fiatalkori levelei (e három egy szerzőtől); 
Diocletianus (Móra) Csengelén; Fekete István és a szülőföld; 
Gerelyes Endréről; Török eredetű helynevek Tolnában; A győri 
hős huszár (Sebő Lajos — Baradlay); Színház, zene Szentendrén; 
Sütő Andrásról; Móricz Zsigmond és Leányfalu; Veres Péterről 
szóló epizódok; Kádár Lajosról. 

Visszatérő hiba, hogy sokszor érezhető egyfajta elfogultság, amely 
szerzőhöz vagy helyhez kötődik, s ez elfogult megállapításokhoz 
vezette a dolgozat íróit. 

A bíráló bizottság — melynek tagjai: Mezei Márta, Vasy Géza, 
Pálmai Kálmán, Tamás Anna, Vujicsics Sztoján, Csáky Edit, 
Kabdebó Lóránt, Juhász Dezső, Barta András, Nagy Miklós, Kispéter 
András és Kovács József voltak, a következő dolgozatokat jutal-
mazta. Első díjat nem adtak ki. 
Második díjat kapott: 
H á r s J ó z s e f Önképzőkörök Sopronban a két világháború között 
c. iskolatörténeti szempontból is figyelemre méltó, elemző igényű 
dolgozatáért; 
V a r g a S á n d o r Egy kommunista könyvkiadó az ellenforradalmi 
Magyarországon, Oravecz István könyvkiadó tevékenységének szak-
szerű, önálló kutatáson alapuló feldolgozásáért. 



542 Társasági hírek 

Harmadik díjat kapott: 
G a l a m b o s i S á n d o r Petőfi és Kunszentmiklós c. munkája 
a téma alapos összefoglalásért, az adatok újszerű megvilágításáért; 
L e n g y e l D é n e s : Petőfi és Jókai a Nemzeti Múzeum párká-
nyán és épületében, Petőfi és Jókai közszereplésének mérlegelő, kritikai 
összesítéséért; 
N a g y f a l u s i T i b o r : Műhelyből — emlékhely. (Babits Mihály 
esztergomi házának válságos évei), helytörténetileg, de irodalmi— 
irodalomszemléleti vonatkozásban is jól megragadott feldolgozásáért. 
Dicsérendő dolgozatot írt: Lévay Botond a debreceni Ady Társaságról, 
Bényeiné Kindrusz Erzsébet Gulyás Pál költői világáról, Pethő 
Zsoltné és dr. Sin Edit Szentendre irodalmi emlékeiről; Hacsiné 
Barbócz Ildikó Szabó Lőrinc és Miskolc valamint Simon Károly 
Illyés és Dombóvár kapcsolatáról; továbbá a Sopron városáért c. 
jeligés dolgozat szerzője, Hegedűs Sándor. A fenti dolgozatok írói 
oklevelet kaptak. 
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