Barta azonban nyilván szándékosan állí
totta a költő pályaképének előterébe alkotá
sait. Azokban a vitákban, amelyek az írói
művek magyarázásáról az elmúlt években
folytak, ezek az elemzések nagy szolgálatot
tehettek volna. Szorosan a tárgyhoz kap
csolódnak, világosak, a lényegről beszélnek,
tartalom és forma, eszme és kifejezés,
gondolat és ritmus, részlet és egész szem
pontjait okosan s megfelelő arányban érvé
nyesítik. A könyv legértékesebb részei ezek ;
a szélesebb olvasóközönség körében komoly
nevélőhatásuk lehet s a szakmabelieknek
is sok tanulságosat és újat mondanak.
Különösen sikerültek azok a fejezetek,
amelyek »Az. elveszett alkotmányiról, a
»Toldi estéjé«-ró'l a »Buda haláláéról, a-

balladákról szólnak. A »Buda haláláéról
szóló fejtegetések a legjobbak közé tartoznak,
amiket e tárgyról mindezideig írtak. Ezekben
melegszik át legjobban Barta stílusa is,
amely egyébként jó példája a világos,
közérthető, eleven és tartalmassága mellett
is hajlékony, ; érdekes, modern magyar
értekező prózának. Kár, hogy — nyilván
némi sietség következtében, — ilyenféle
fordulatak is csúsztak bele: »nem is tudta
Arany azt a vonalat továbbvinni«.
A. hevenyészettségnek ilyenféle nyomait
és a könyv említett szerkezeti hiányosságait
egy újabb kiadás eltüntetheti. Reméljük, el is
fogja tüntetni. Megérdemli a fáradságot.
Keresztury Dezső

FÖVÉNY LÁSZLÓNÉ: JÓZSEF ATTILA
Bp. 1953. Művelt Nép Könyvkiadó, 191.1.
József Attila-kutatásunk mai napig még
csak a kezdő lépéseket tette meg. A felszaba
dulás első éveiben József Attila védelme volt
az elsőrendű feladat. A polgári kritika
»dicséreteivel« szemben kellett harcot vívni
a magyar munkásosztály legnagyobb költő
jéért, aki aktív részese volt, a fasizmus
körülményei között, a magyar nép felszaba
dulásáért vívott harcának. A József Attila
védelméért folytatott harc lényeges szakasza
volt a polgári esztétika ellen folytatott küz
delemnek és szervesen kapcsolódott Petőfi
és Ady igazi, marxista-leninista méltatásához.
Formálódott az igazi József Attila kép, azé
a József Attiláé, aki Petőfi és Ady méltó
örököse, eszméinek folytatója. Mindez azon- •
ban csak a kezdet volt. A részeletek gazdag
sága még nem bontakozott ki. József Attila
nagysága teljes fényében csak akkor ragyog
hat föl, ha a gyémántnak nemcsak egy részecs
kéje villan meg előttünk, hanem vakító fé
nyességben minden oldalról elkápráztat.
József Attila költői képének feldolgozása
a mai napig nem történt meg. Fövény
Lászlóné tanulmánya ezen az úton egy
lépés előre. Kísérlet arra, hogy átfogó
képet adjon József Attila művészetéről,
azokról a tartalmi és formai sajátosságokról,
amelyek egész költészetét átfonják, amelyek
elválaszthatatlanok tőle, s amelyekkel egye
düli módon tudta ábrázolni a 20-as és főként
a 30-as évek magyar valóságát.
A tanulmány szerzője tudja, milyen nehéz
ségekkel küszködik irodalomtörténetírásunk.
Irodalomtörténészeink tolla nyomán a költői
alkotások igen sokszor élettelenné válnak, a
tartalmi és formai mozzanatok elemzése
elégtelen, a művészi alkotásnak éppen a
művészi "oldala sikkad el a költők tanul
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mányozása során. Ä tartalmi elemzés pedig
csak tartalmatlan lehet a forma elemzése
nélkül. A formai oldal leválasztása a műről a
tartalmi oldal vizsgálatát eredménytelenné,
hamissákell hogy tegye — ilyenkor a tartalom
kong, mint a repedt fazék.
Fövényné kísérletet tesz tanulmányában
ennek a visszás helyzetnek a megoldására.
Ez könyvének nagy előnye, bár félúton
megáll, helyesebben: a feladat egészét nem
tudja megoldani.
Miről van itt szó? A műalkotás nagyságát
vagy jelentéktelenségét az irodalomtörténész
nem ítélheti meg addig, míg maga is —
durván fogalmazva — nem válik hasonló
képpen naggyá vagy jelentéktelenné, a mű
alkotással, az íróval együtt. Vagyis : az
irodalomtörténész, a kritikus váljon eggyé
azzal, amit kritizál. Ez az azonosulás azon
ban nem akármiféle, egyoldalú, hanem az
ember teljes értelmi és érzelmi átadása az
író számára. Ki olyan merész, hogy bírálja
azt, amit nem ért? Valamit megérteni annyi,
mint eggyéválni valamivel — a műalkotással,
az íróval.
De lehet-e kizárólag így közeledni a mű
alkotáshoz, mégha első lépésként is? A ne
hézség éppen ebben van, mert ez egyik
alapvető problémája az irodalomtörténész
tevékenységének. Mert hogyan ítéljen valaki,
ha téliesen egy az alkotással, s nem áll meg
tőle három lépés távolságban, hogy pontosan
és nyugodtan felmérje annak erényeit és
hibáit? De három lépés távolságból meg
értheti-e milyen Örömök és fájdalmak súlyosodtak a költő szívére, milyen izgalmak tor
lódtak össze benne, míg megszülte az alkotást?
Az azonosulás
és a nem-azonosulás
egysége, ennek megteremtése az irodalom-

örténész feldatának egyik
legnehezebb
oldala.
A nehézség megoldásának útján elkerül
hetetlen igény az egyértelmű szilárd elvi
módszer, amely párosul á kutatott terület
objektív valóságának sokoldalú ismeretével.
Ki értheti meg József Attilát vagy bárki
mást történelmi helyzetének, az osztály
erőviszonyok alakulásának, a különböző'
mozgató erők változásának ismerete nélkül?
Ki tudná ennek hiányában felmérni azt,
hogy a valóságnak milyen finom, rejtett,
szabadszemmel szinte nem látható vonásait
hozta napvilágra József Attila, mondjuk ebben
a négy sorban :
• ••'•
»Guggolva ringadoz
a málnatő, meleg
karján buggyos, zsíros
papiros sjíendere-g.«.
Az ember és a természet különleges, eddig
soha nem tapasztalt viszonya új értelmezést
és új értelmet ad a természetnek. A proletár
költő a proletariátus gondolatvilágát ülteti
át a természeti viszonyokba, s a természet
más ízekkel és színekkel lesz gazdagabb,
terhesebb.
Ha az irodalomtörténész elvi felkészült
séggel és esztétikai ízléssel felfegyverkezve,
értelmi és érzelmi világának egészével
behatol a költő világába és ennek átadja
magát, vájjon tud-e különbséget tenni
a hamis és igaz szépség között, a hamis és áz
igazán igaz között? Feltétlenül tud és csakis
így tud. Ilyen pillanatokban a szubjektív
átadás és az objektivitás, kilépés a költő
bűvköréből, egyszerre, egységesen hat s nem
külön-külön, önállóan, egymás nélkül. (T. i.
először átadás a műnek, s utána kiszakadás,
és bírálat, mint folyamat.) A hamis hangok
nál, a valóság torz visszatükrözésénél meg,szólal az esztétikai csengetyű s megszűnt
a varázs! íme : az érzelmi és értelmi mozza
natok feltétlen és elkerülhetetlen 'egységébál
fakadhat csak az objektíven helytálló,
helyes esztétikai ítélet.
Mi következk be ellenkező esetben?
Többek között: az irodalomtörténész lehet
szerelmese a költőnek, átadhatja magát az
esztétikai gyönyörnek, de a valóság hiányos
ismerete képtelenné teszi arra, hogy
gondolatilag meg tudja fogalmazni azt,
amiben gyönyörködik. Az értelmi tevékeny
ség a műalkotáshoz való viszonyában hát
térbe szorul s az esztétikai élvezet érzelmi,
. mondhatnánk érzéki területre tolódik át —
esztétikailag elégtelenné válik. Ilyenkor a
kritikus, irodalomtörténész csak érzi a költő
nagyságát, de nem tudja azt megfogalmazni,
legielj ebb csak töredékesen. A forróság, amely
belül átjárta, a láz amely elkapta, amikor
olvasott vagy magában verset mondott,

csak hőemelkedés marad, mire papírra
kerül, mire gondolattá válik. Nem tud sem
az íróhoz igazán felemelkedni sem az adott
valósághoz. Nem tud ítéletet mondani, nem
tud 'általánosítani, mert gondolatilag nem
látja át azt a területet, amit érzelmeivel
felfog. Az objektív valóság és a költő viszo
nya az alkotás közvetlen folyamata nélkül
is rendkívül bonyolult, számtalan objektív
és szubjektív elem kölcsönhatásából jön
létre, ami csak gazdagodik, sokoldalúbbá
válik az alkotás közvetlen folyamata idején,
míg megjelenik a kész, lezárt mű. Ezeknek a
mozzanatoknak a nyomonkövetése, felfedése,
nem kapcsolva ki azt a jelentős kérdést, hogy
a művész, mivel művész, sajátos, esztétikai
módon is gondolkozik, lát és érez, lényeges
feladata az irodalomtudománynak.
Fövényné tanulmánya azt bizonyítja, hogy
szerzője nagy szerelmese József Attila költé
szetének. Benne zengenek a sorok, a gon
dolatok nagysága, a költői képek csak József
Attilához tartozó kemény egyértelműsége,
finom hangulata. Nem egy helyen kiváló
elemzését nyújtja egy-egy költemenyitek, át
tudja adni azok hangulatát, formai sajá
tosságuk értelmét.
Kitűnően sikerült többek közöttaz»Anyánk«
és a »Téli éjszaka« c. költeményekkel kap
csolatban a tartalmi és a formai oldal kölcsö
nös kapcsolatának kifejtése. (80—82 lap,
135—137 lap.) Színesen és mélyen elemzi
a táj szerepét József Attila költészetében
(94—99 lap.) A szerző finom érzékkel tudja
felfedni a költészet rejtett szépségeit és
ezeknek a rejtett szépségeknek az értelmét.
Ezeken a helyeken érzékelni tudjpk azt, hogy
milyen eszközökkel fejtette le a költő a
valóság felületét.és mit mutatott meg annak
a mélyében, s önmagában. A »Tiszta szív
vel« c. költemény vizsgálatánál meggyőződ
hetünk arról, hogy a szerző József Attila
belső világához is közel tudott férkőzni, azok
titkai sem maradtak idegenek a számára.
Ezek a sikerült oldalak azonban nem
tudják elfeledtetni a tanulmány egészének
hibáját: míg egyes részek helyenként fel
tudnak emelkedni arra a magaslatra, amelyet
József Attila tanulmányozása megkíván, az
egész valójában nem ad világos, határozott
képet, mert az elsikkad a sorok között.
Nincs egységes fonala, amelyre felfűzné a
részleteket, és amelynek éppen ezekből a
részletekből kellene összeállnia.
Fövényné átadja magát a versek bűvöleté
nek, lenyűgözi az a szuggesztív erő, ami
József Attilából árad; s a vers élménye
szuggerálja az alkotás elemzését. Élmény
nélkül természetesen nem lehet művészetről
írni, de mikor az élmények sora nem nyer
gondolati, elvi általánosítást, ez hiba s nem
születhet belőle kép a költő művészetének
egészéről. A szerző nem látja át József

Attila költői útját olyan mértékben, hogy
kielégítő elvi következtetéseket tudna belőle
levonni. Nem látható világosan ennek a költői
útnak a periodizációja, az egyes periódusok
jellemző vonásai (különösen József Attila
érett korszakában), s az, hogy a különböző
periódusok miben különböznek egymástól.
Egyszóval nem látjuk József Attila költői
fejlődésének határozott vonalait. Költe
mények sora vonul el előttünk, sokszor
villanásszerűen, nincs is időnk megállni s
máris újból egy villanás — s újból tovább!
Maga a szerző sem tud megállni, versek sorai
röpülnek így, az anyag uralkodik a szerző
felett, s gyakran nem marad ereje másra,
minthogy Összekötő szöveget írjon az egyes
költemények közé. A szerző nem tud úrrá
lenni az anyagon, kommentárt ír s ez tanul
mányának alapvető vonása. Az egyes rész
letekben kiváló elemzés elsüllyed az egész
hibás módszere miatt. Ennek főoka, hogy
gondolatilag nem eléggé dolgozta fel a tanul
mányozott területet.
Milyen vonatkozásban mutatkozik meg ez
a hiba a fent említetteken kívül?
Szembeszökő a tanulmányban megrajzolt
egyes történelmi, irodalmi helyzetképek és a
költői világ valósága között lévő hőfok
különbség. A költő körül zajló világ hús-vér
valóság sokszor semmitmondóvá válik, nem
visz közelebb József Attila megértéséhez,
banális és formális ismertetéssé süllyed.
A 13. lapon így ír a Magyar Tanács
köztársaságról :
»A magyar munkásosztály, amelynek
mozgalma a nagyszerű tömegharcok ellenére
sem lehetett eddig elég erős a burzsoázia
hatalmának megdöntésére, most élcsapatának
vezetésével először lesz képes arra, hozy a
hatalmat magához ragadja. A Magyar
Tanácsköztársaságban megvalósul a proletár
állam. Rövid életének eseményei fontos
tanulságokat hoznak a történelem alakítására
hivatott osztály életébe.
A költővé fejlő gyerek tizennégy éves ekkor,
még jóformán öntudatlanul, de áradó lelkese
déssel éli át osztálya diadalma',történelmi
pillanatait.«
Mindez természetesen igaz is és tömör is,
de semmitmondó, s a semmitmondó igazság,
még ha tömör is, veszt az igazságából.
Egyébként: konkrét anyaggal kellett volna
alátámasztani azt a megállapítást, hogy a 14
éves József Attila »öntudatlan, de áradó
lelkesedéssel« figyelte a Tanácsköztársaság
eseményeit. így ez a megállapítás sokkal
meggyőzőbb és eredményesebb lett volna.
, A 14. lapon található az általános irodalmi
helyzetről szóló tájékoztatás. (1921—22-ben.)
Ezt írja :
»A magyar irodalmi progresszió meg
torpanásának ideje ez. Az első magyar
proletárforradalom az- irodalom területén is
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leválasztotta . az újért küzdők táboráról
mindazokat, akik, ha szemben állottak is
a kapitalizmus új formáival, ellenezték is a
monopoltőke uralmát, az imperialista háború
kat, de lényegében a kizsákmányolás viszony
lag békés formái közé vágyódtak vissza.
Mindazok, akik féltek, idegenkedtek a
proletárhafalomtól, a forradalom után köz
vetlenül vagy közvetve az imperializmus
szekértolóivá lesznek. Mindazok pedig, akik
igazán újat akarnak, közelebb kerülnek a
proletariátushoz, törekvéseihez, céljaihoz.«
Ez a megállapítás ilyen formában hibás,
vulgáris. Talán Móricz Zsigmond is az impe
rializmus szekértolóinak táborába tartozott?
Tudvalévő ugyanis, hogy Móricz »idegen
kedett« a proletárhatalomtól... A nem
konkrét megállapítások korlátolt kategori
zálásra vezetnek,-Később a szerző önmagát
cáfolja meg, amikor a 30-as évek első felének
irodalmi életéről ír :
. »Ez az időpont, amely új fordulatot hoz
Móricz fejlődésébe, aki túljut azon a krízisen,
melyet az ellenforradalom uralomrajutása
művében is jelentett, bátorhangú harcos
kritikája ekkor egyre konkrétabb és világo
sabb.« (102. 1.)
A szerző érzi, hogy a hőfokkülönbség el
tüntetésére pátoszra volna szüksége, de
sokszor retorizmusba téved. A 73. lapon
így ír :
»Példaképei a párt harcosai. Azok, akik a
dolgozó nép boldog jövőjéért mindent
feláldoznak. Szerelmet, családot, ha kell, az
életet.«
Ehhez kapcsolja a »Lebukottak« c. csodá
latosan szép költeményt, melynek a kommen
tárja a retorizmus diadala ;
»Az állati elnyomók hiába akarják barbár
kínzásokkal tétlenségre bénítani, magukhoz
nyomorítani ezeket a hősöket. A kinti világ
az én számomra jelenti azt is, ami lesz, a
holnapi nagy célokat, amiért harcoltak,
amiért küzdve lebuktak s amiért küzdeni
nem szűnnek meg sem a börtön mélyén, sem
a kínpadon. Ezt is jelenti a kinti élet. S a
holnap rájuk váró új feladatok megacéloz
zák a lebukottak erejét. Hangjuk, mely a vers
elején még szenvedésekről szólt az elvtársak
nak, most új erőt sugároz feléjük is, a győ
zelemig vívott harc erejét. Erejüket meg
acélozza a győzelem tudata s annak a népnek,
annak az államnak a léte, amely felől ekkor
már a világ valamennyi szabadságért küzdő
harcosa felé új remény árad. A fájdalom
hangját felváltja, túlharsogja az erőé.«
Különösen sután hat ez a rész, mert az
1930. szeptember 1-i tüntetés leírását és a
»Tömeg« c. költemény egyes részeit nagy
szerűen összekapcsolta.
Hasonlóképpen jól sikerült a »Külvárosi
éj« c. fejezetben az ellenforradalom szem
forgató
szónoklatainak
szembeállítása

leleplezése éppen József Attila költészetén
keresztül. Az éles ellentét következtében
tiszta fényt, erős megvilágítást kap a József
Attila költészetében ábrázolt valóság.
A 124. lapon azonban újabb általános
ságok tömkelege:
»Osztálya ereje, történelmi hivatása, a
történelem fejlődéstörvényéinek ismerete ad
biztonságot neki magának. Ezt a biztonságot
kell most az osztály minden tagjában meg
szilárdítani, hogy el ne tévedjenek, meg ne
ingathassa őket a súlyos üldözés és az aljas
csalás. A haza sorsa a munkásosztály kezében
van, az emberi haladás ennek az osztálynak
nemzetközi harcaihoz kapcsolódott. Nem
volt még a történelemnek haladó osztálya,
mely az elnyomás ilyen nehéz körülményei
között küzdött volna történelmi feladatának
megvalósításáért. Nem volt még a történelem
folyamán olyan forradalmi osztály, melyben
a harc nehéz feltételei az emberi jellem, a
keménység, az elvi szilárdság, az odaadás és
a hűség olyan magasztos vonásait bontakoz
tatták volna ki, mint ebben az osztályban.«
Sajnálatos, hogy a szerző nem tudta eléggé
megoldani a történelmi valóság és József
Attila művészete közötti kapcsolat érzékel
tetését. A történelmi háttér ennek következ
tében sokszor mesterkélt színpadi díszlet,
s a helyenként felbukkanó élő színek nem
tudják ezt elfeledtetni.
Különösen szembeszökő a már említett,
kizárólag szubjektív, élmény visszaadó köze
ledés az egyes költeményekhez — s megállás
ennél a pontnál. Ilyen esetekben sokszor
ferde helyzet áll elő : a nagyszerű élményből
tartalmi ismertetés lesz vagy összekötő
szöveg, néha a kettő együtt. Ez annál
inkább kellemetlen, mert magukat a költe
ményeket nem egyszer csaknem egészükben
közli a szerző, s kínosan érezni lehet a szerző
prózája és a költő lírája közötti különbséget.
Ez éppen azoknál a költeményeknél feltűnő,
amelyek a legnagyobbak közé tartoznak.
Az »Eszmélet« c. költemény csaknem
minden szakaszát sorraveszi. Többek között
így kapcsolja össze az egyes versszakokat:
»Mostmár világosan látja, hogy minden
szenvedésért az a társadalom, az a világ
felelős amelyben él.
lm itt a szenvedés belül,
ám ott kívül a magyarázat.
Sebed a világ — ég, hevül
s te lelkedet érzed, a lázat.

Látja azt is, hogy ezen a világon nem
változtat a puszta lázongás, az elégedetlenség,
csak ha alapjaiban döntjük meg az elnyomó
világ rendjét.
Rab vagy, amíg a szíved lázad —
úgy szabadulsz, ha kényedül
nem raksz magadnak olyan házat,
melybe háziúr települ.
Ha nem élsz olyan életformában, melyben
munkád gyümölcsét más élvezi, ha nem
gondolkodói a kizsákmányolók világának
hazug ideológiája szerint.« És így tovább.
Hasonló jellegű kommentárokat olvas
hatunk többek között a »Hazám« c. óda
vagy az »Ars poetica« c. költemény egyes
szakaszai között.
A fentiek után világos, hogy a tanulmány
belső ellentmondása abban rejlik, hogy
szerzője nagy gondot fordítva a költemények
tartalmi' és formai elemeinek vizsgálatára,
nem jutott el az éppen ezekből következő
elméleti általánosításokig, s nem volt képes
megoldani ezek hiányában magukat a
tartalmi és formai elemzéseket sem, egyes
helyek kivételével. Megállt a leglényegesebb
feladat előtt.
Még valamit: a költemények tárgyalási
módja szorosan összefügg a tanulmány
céljával, műfaj kérdés is. Láthatólag nép
szerű tudományos műnek készült, de szerző
jét nem igazolja hibás módszere miatt. Ha
népszerűnek készült és nem tudományosnak,
szükség volt-e vájjon a formai kérdésekkel
ilyen mértékben foglalkoznia? Ha tudo
mányosnak és nem népszerűnek, helyes
volt-e, hogy sokszor csak kommentárrá vált?
Ha népszerű tudományos munkának, az
feltétlenül megköveteli azt, hogy tudományos
igénnyel vegyük kézbe, amj nem zárja ki a
világos, közérthető szerkezetet, nyelvet,
megállapításokat. (Lásd Király István Mikszáth-könyvét.) Ez különben minden nem
népszerű tudományos művel szemben is köve
telmény. Fövényné tanulmánya nem elégíti ki
ezeket az igényeket. Könyve így is hasznos,
elgondolkoztató: különös erővel hívja fel a fi
gyelmet az eddig elhanyagolt terület, a művé
szi forma vizsgálatának elengedhetetlen fon
tosságára. Ösztönzés a további József Attila
kutatáshoz.
Török Endre
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A Magyar Tudományos Akadémia Jókai-pályázata
A Magyar Tudományos Akadémia Jókai Mór halálának 50. évfordulója alkalmából
pályázatot hirdet Jókai életével és munkásságával kapcsolatos nagyobb tanulmányokra,
értekezésekre, ötezer, háromezer és kétezer forintos díjakkal.
Pályázni lehet bármely, Jókai életművét érintő' témával, de előnyben részesülnek azok
a munkák, melyek a nagy író életpályáját, irodalmi és politikai szerepét összefoglalóan érté
kelik, továbbá, melyek eddig ismeretlen anyagot tárnak, illetve dolgoznak fel.
A pályaművet — két példányban — 1954. december 31-ig kell a Magyar Tudományos
Akadémia I. osztályához benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban az I. osztály titkársága ad felvilágosítást (V. Akadémia-u. 2.).
*
Budapest, 1954. május 4.
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AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
egy-egy füzete az 1954. 1. számtól kezdve olyan cikkeket és adattári közleményeket
tartalmaz,melyek javarészt egy-egy nagy irodalmi korszakra vonatkoznak. Az 1. szám túlnyo
móan felvilágosodás- és reformkori, a 2. szám a XIX. sz. második feléből és a XX. sz.-ból
való, a 3. régi magyar irodalmi anyagból áll, a 4. szám — tekintettel a Balassi-évfordulóra —
főként Balassi Bálinttal foglalkozó tanulmányokat és közleményeket ad közre. A XX. sz.-i
irodalomtörténeti kutatás előmozdítására azonban minden egyes füzetben lesz modern
irodalmi anyagot publikáló adatközlés.
A szerkesztőségnek beküldött és a következő számokban megjelenő Írások.
I. Régi magyar irodalom.
Horváth János : A »Szendrői hegedős-ének« vers
alakjáról.
Pais Dezső : Vegyes megjegyzések a »Szendrői
hegedös-ének«-hez.
Kardos Tibor : Balassi Bálint.
Eckhardt Sándor : I A füves kertecskec.
Németh G y u l a : Balassi törökből fordított ver
sének magyarázatához.
Győry János : Igazítások Balassi szövegeihez.
Koltav-Kastner Jenő :
Tótfalusi Kis Miklós
coccejanizmusa.
Esze Tamás : Kuruc vitézek halotti búcsúzói.
Korompay Bertalan : Adalékok és jegyzetek a
Toldi-mondához.
Benda Kálmán : Alvinczy Péter történeti fel
jegyzései.
Klaniczay
Tibor : Kronológiai
megjegyzések
Balassi Bálint verseihez.
Bóta László : A Balassi-versek kronológiájához.
Perényi József : A László-legenda Oroszországban.
Vargha Imre : »Szádeczky Miscellania«.
Csáji P á l : Irodalmi emlékek az 1753-i paraszt
felkelésről.
Busa M a r g i t : Ismeretlen színjáték a XVII. sz.
végéről.
Iványi Béla: Balassi ismeretlen életrajzi adatai.
Stoll Béla : Felviczy György versei.
Iványi B é l a : Tinódi-idézet egy XVII. sz.-i
levélből.
Pirnát A n t a l : Dávid Ferenc : »Könyvecske az
igaz keresztyéni keresztségről« és annak német
eredetije.
V. Windisch É v a : Adalékok Zrínyi Miklós
politikai pályájának történetéhez.
Csapodi C s a b a :
Zrínyi Miklós végrendelete
1662-ből.
Angyal E n d r e : A Watay-énekeskönyv.
Perjés Géza: Adalékok az ál-kuruc balladák
vitájához.
Csapodi Csaba : Balassi Bálint ismeretlen verse?
II. Felvilágosodás
és
reformkor.
Révész Imre :
A függetlenségi
nyilatkozat
viszontagságai.
Juhász Géza : Csokonai Árpádiásza.
Dénes Szilárd : Hozzászólás a Ványai J u h b e h a j táshoz.
Beké A l b e r t : Földi és Csokonai verselmélete.
Busa Margit : Adalékok Gvadányi müveinek
bibliográfiájához.
Hegedűs Géza
Vörösmarty »Salamon királya«.

Markó Árpád : Egy elfelejtett magyar írókatona.
Kókay G y ö r g y : A bécsi Magyar Hírmondó
történetéhez.
Dévényiné Somoshegyi Anna Jósika II. Rákóczi
Ferencé.
Horváth István : »A rettentő tanulság«.
Vargha Balázs : Berzsenyi Dániel.
Törő Györgyi : »Tart a harc . . . most eszmék
küzdenek«.
Gyergyai Albert : Batsányi és Condorcet.
Térbe Lajos : Mátyási József.
III. A XIX. sz. második fele és XX. sz.
Bóka László : Ady szimbolizmusa.
Kardos László : Tóth Árpád novellái.
Kispéter A n d r á s :
Juhász Gyula ismeretlen
verseiből.
Gergely Gergely:
Három ismeretlen Juhász
Gyula vers.
Kiss Tamás : Móricz Zsigmond ifjúsága.
Komlós A l a d á r : Tolnai Lajos elfeledett drámája.
Komlós A l a d á r : Vajda János ismeretlen versei.
Puskin Magyarországon.
Komlós Aladár
Sándor Anna : A »Vörösmarty-Akadémiá«-ról.
Bisztray Gyula : Babits fogarasi évei.
Jenéi Ferenc : Ady- és Juhász-versek a Győri
Hírlapban.
Sziklay László : Gáspár Imre.
Dezsényi Béla : Kossuth publicisztikája 1849 után
Kovács E n d r e : Puskin és a magyarság.
Lódi Gabriella : Gelléri Andor Endre.
Gergely Gergely : Tolnai Lajos irodalmi nézetei.
Rubinyi Mózes : Mikszáth Kálmán írói arcképei.
Dénes Szilárd : Emlékezés Móricz Zsigmondről.
József Farkas : Móra Ferenc három ismeretlen
verse.
Sándor Anna : Kaffka Margit leveleiből.
Somogyi S á n d o r : A Délibábok Hőse.
Bikácsi László: Mikor írta Arany János a
»Reményihez« c. versét?
V. Nyilasy Vilma : Jókai és Petőfi.
Gyergyai A l b e r t : »Adalékok a Nyugat törté
netéhez« (Vitacikk).
Németh G. Béla : Szarvas Gábor és a Nyelvőr.
Török Endre : Csehov.
Keresztury Dezső: Magyar irodalomtörténeti
kiállításainkról.
Gyergyai A l b e r t : Király István Mikszáth-könyvéről.
Vincze Géza: »Dózsa György unokája vagyok«.
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