
ban félrevezető — felfogásokkal vitázva kell a korszerű marxista irodalomelméletet megvédeni 
és továbbfejleszteni. 

A tájokozódáson túlmenően az Osztály — ebben az irányban előre-haladva — felmérte 
irodalomelméletünk helyzetét és feladatait, különös tekintettel a magyar irodalomelméleti kutatá
sok jelenlegi állására (Nyirő Lajos), majd megvitatott több olyan tanulmányt, mely a XX. 
századi szocialista irodalom történetéből • levonható elvi tanulságokkal segítheti munkáját. 
Ilyen szempontból elemezte (Szabó György) a Tanulmányok a magyar szocialista irodalom 
történetéből című gyűjteményes kötetet (Akadémiai, 1962.) és Paolo Chiarini könyvét (L'avan-
guardia e la poesia del realismo, Bari, 1961.), mely — alapos dokumentációjával — első
sorban Bertold Brecht és Lukács György realizmus-koncepciójának jelentős eltéréseihez szol
gáltatott adalékokat (Szabó György). Más dolgozatok részletesen tárgyalták a tükrözés kér
déseit (Pirnát Antal), a művészetek és az irodalom viszonyát (Miklós Pál), valamint a vers 
és próza kérdéseit a nyelvesztétika szempontjából (Martinkó András). Ezenkívül előadás 
hangzott el az irodalomelmélet és kritika olaszországi helyzetéről (Mario De Micheli), vala
mint Lukács György új könyvéről (Zur Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus 
(Pirnát Antal).' 

Mindezek a munkálatok — a készülő irodalomelméleti vitákkal együtt — az elkészí
tendő, távlati tervben szereplő irodalomelméleti kézikönyv egyes fejezeteinek tisztázását is 
célozzák. (E Kézikönyv nemzetközi színvonalú elkészítéséhez egyébként az Osztály már most 
megkezdte kapcsolatainak kiépítését a megfelelő szovjet és népi demokratikus intézményekkel.) 
Már az eddigi vizsgálódás alapján is nyilvánvalóvá vált, hogy igen sok a tennivaló részint az 
irodalomelmélet részletes (és elnagyolásoktól mentes) kidolgozása, részint pedig a szocialista 
realizmus esztétikájának korszerű és széles körben alkalmazható Összefoglalása terén. Egy
idejűleg kiviláglott az is, hogy a Kézikönyv elkészítését célzó tevékenységnek mindvégig 
szorosan egybe kell kapcsolódnia a konkrét gyakorlati munkával: az Osztálynak — többek 
között az összefoglaló mű elkészítésének sikere érdekében is — tevékenyen részt kell vennie 
a jelenleg is folyó és egyre általánosabban kibontakozó esztétikai vitában; elsősorban úgy, hogy 
a terminológiai és fogalmi tisztázással mind a megkövesedett és igazi jelentésüktől megfosztott 
sémák, mind pedig a művészet és irodalom pártosságát tagadó nézetek ellen állandóan, követ
kezetesen és építőén fellép. Ily módón az irodalomtörténeti kutatások tanulságai alapján, 
azokat elméleti munkájában állandóan felhasználva, a marxista irodalomszemlélet tudomá
nyosságának fényében szolgáltat bizonyítékot ahhoz, hogy a szocialista realizmus —• korunk 
nagyszerű és átfogó áramlata — immár világirodalmi jelentőségű és minden kétséget kizáróan 
a jövő útját jelenti. 

Az Irodalomelméleti Osztály e nagy jelentőségű feladat teljesítésének még csak a kez
detén áll. Az általa 1962 június végén megrendezendő intézeti vita részben már megmutatja 
majd az előkészület eddigi eredményeit, részben kezdetét is jelenti az összefoglalás tulajdon
képpeni munkálatainak. Minden esetre az a tény, hogy a magyar irodalomelmélet történetében 
először indul meg ilyen rendszeres, intézményes munka, már megengedi néhány biztató követ
keztetés levonását: megtörténtek az első határozott lépések azért, hogy a kutatás a szintézis 
felé haladjon. „ Sz. Gy. 

Intézeti hírek 

(1962. március 1 —június 1.) 

Március 5-én a XIX. századi Osztály
megvitatta az Irodalomtörténeti Kézikönyv 
III. kötetével kapcsolatos problémákat. Az 
osztály tagjain kívül részt vettek a meg
beszélésen: Gergely Gergely, Mezei József és 
Nagy Miklós tanszéki munkatársak, valamint 
Kovács Kálmán és Szabolcsi Miklós. A meg
beszélés érintette a kézikönyv általános mód
szertani kérdéseit, a belső periodizációs 
problémákat és a kézikönyv stílusát. 

* 

Sziklay László március 20-tól április l-ig 
tanulmányúton járt Csehszlovákiában. Levél
tári kutatásokat végzett Prágában, Pozsony
ban, Mártonban és Besztercebányán. Előadást 

tartott Bozena Nemcová magyarországi út
járól a prágai Magyar Kultúrában. Meg
beszélést folytatott a prágai Szláv Intézet 
vezetőségével a készülő cseh—magyar tanul
mánykötet tárgyában. Ugyancsak megbeszé
léseket folytatott a Szlovák Irodalomtörté
neti Intézettel is. 

* 

Imre Katalin április 9-től április 30-ig 
tanulmányúton volt Csehszlovákiában. Járt 
Pozsonyban és Prágában. A két világháború 
közötti magyar irodalom, különösen a Szép 
Szó c. folyóirattal kapcsolatos dokumentumok 
után kutatott. 

* 
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Tudor Vianu, a Román Tudományos Aka
démia tagja április 12-én „Madách és Emi-
nescu" címmel előadást tartott az Eötvös 
Könyvtár olvasótermében, Az előadáson az 
Intézet dolgozóin kívül megjelentek a Buda
pesti Román Követség munkatársai és az 
érintett tudományos terület számos kutatója. 
Az előadást követő vitában felszólaltak: Sőtér 
István, Gáldi László, Horváth Károly, Vajda 
György Mihály. Tudor Vianu akadémikus 
budapesti látogatása alkalmából tárgyaláso
kat is folytatott az Intézetben az ősszel meg
rendezendő összehasonlító Irodalomtörténeti 
Konferencia előkészítéséről. 

* 

Tarnóc Márton április 16-tól május 14-ig • 
tanulmányúton Csehszlovákiában tartózko
dott. Járt Pozsonyban, Prágában, Kassán, 
Bicsén, Martinban, Radványban és Nyitrán. 
XVII. századi magyar költők életére és mű
ködésére vonatkozó dokumentumokat kuta
tott. 

* 

Sőtér István igazgató, Klaniczay Tibor 
igazgatóhelyettes és Nyirő Lajos osztály
vezető, az ősszel megrendezendő összehason
lító Irodalomtörténeti Konferencia előkészí
tése céljából a Szovjetunióba utaztak, majd 
innen hasonló céllal Lengyelországba és Cseh
szlovákiába látogattak. Utazásuk május 8-tól 
25-ig tartott.-

* 

A Petőfi munkacsoport május 10-én 
Petőfi és a nacionalizmus címmel vitát ren
dezett. A vita alapjául Arató Endre : A nem
zeti kérdés alakulása Magyarországon c. 
könyvének II. kötete és Hatvány Lajos : így 
élt Petőfi I. kötete szolgált. A csoport tagjain 
kívül részt vettek az ülésen: Mezősi Károly, 
Miklós Róbert, Szalatnai Rezső. 

* 

Paolo Sanctarcangeli olasz műfordító és 
kritikus magyarországi útja során május 
10-én Intézetünkbe látogatott és a mai ma
gyar líra egyes problémáiról megbeszélést 
folytatott Czine Mihály, Béládi Miklós, 
Vezér Erzsébet, Imre Katalin, Varga József 
és Szabó György intézeti tagokkal. A meg
beszélést Nagy Péter vezette. 

* 

Wilhelm Gyrnas, az NDK művelődésügyi, 
felső- és szakoktatási államminisztere, a Mű
velődésügyi Minisztérium és a Magyar Tudo
mányos Akadémia meghívására hazánkba 
látogatott és Intézetünkben május 12-én meg
beszélést folytatott a mai német irodalom 
időszerű problémáiról. A megbeszélésen az 
Intézet tagjain kívül jelen voltak a budapesti 

debreceni és szegedi vezető germanisták, az 
Intézet Tudományos Tanácsának tagjai, vala
mint Dobozy Imre az Élet és Irodalom felelős 
szerkesztője, a Magyar írók Szövetsége kép
viseletében pedig Darvas József, Tolnai Gábor, 
Garai Gábor és Kiss Tiborné. 

* 

A XX. századi osztály május 18-án tartott 
ülésén megvitatta az új irodalomtörténeti 
szintézis IV. kötetével kapcsolatos problémá
kat. A vitát Bodnár György, a kézikönyv 
módszertani problémáiról szóló ismertetése 
nyitotta meg. Bodnár György vitaindítója 
a következő kérdéseket érintette: Milyenek 
legyenek a nagy portrék, mit tartalmazzanak 
a bevezető fejezetek, milyen módszerrel ké
szüljenek a több írót ismertető fejezetek, és 
mi kerüljön az összefoglaló fejezetekbe. 

* 

A Petőfi munkacsoport május 31-én tar
tott értekezletén Martinkó András bemutatta 
az Uti levelekkel foglalkozó tanulmányának 
egy részletét. A hozzászólok elismerve a dol
gozat érdemeit, számos új szemponttal gazda
gították a Martinkó által felrajzolt képet. 
Javaslatként felmerült, hogy a Petőfi élet
rajznak idevágó fejezetét is Martinkó András 
készíthetné el. 

* 

Az utóbbi három hónapban az Intézet 
alábbi kiadványai jelentek meg: Az Irodalom-
szocializmus sorozat keretében a „Tanulmá
nyok a magyar szocialista irodalom történeté
ből" c. gyűjteményes kötet Szabolcsi Miklós 
és Illés Lászó szerkesztésében; a Bibliotheca 
Hungarica Antiqua sorozat V. köteteként 
Heltai Cantionaleja, melyhez Varjas Béla 
írt kísérő tanulmányt; az Irodalomtörténeti 
Könyvtár című sorozatban, 7. kötetként, 
Gerézdi Rabánnak ,,A magyar világi líra 
kezdetei" c. könyve látott napvilágot; 
végül megjelent a Vörösmarty kritikai kia
dás 3. kötete Tóth Dezső munkájának gyü
mölcseként. 

* 

Az Intézet eddig egyetlen idegennyelvű 
kiadványáról, Pirnát Antalnak „Die Ideologie 
der Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er 
Jahren" című tavaly megjelent könyvéről 
már két külföldi recenzió is megjelent. A Zeit
schrift für Geschichtwissenschaft (1961, 
1692—93.1.) című berlini folyóiratban Margot 
Hegemann rövidebb ismertetése, a Biblio-
theque d'Humanisme et Renaissance című 
svájci folyóirat, a nemzetközi humanizmus 
kutatás vezető orgánuma, 1962. évi első szá
mában pedig Gottfried Schramm terjedelmes 
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bírálata jelent meg. Mindkét bírálat elis
merően nyilatkozik Pirnát munkájáról s külö
nösen nagy jelentőséget tulajdonít a Pirnát 
által felfedezett s elsőízben bemutatott, 
ismeretlen Palaeologus-kéziratoknak. Ugyan

csak Gottfried Schramm ,,Neue Ergebnisse 
der Antitrinitaríer — Forschung" című 
terjedelmes beszámolójában (Jahrbücher für 
Geschichte Osteuropas, 1960, 421—36.) is 
méltatja és ismerteti Pirnát könyvét. 

Igazítás 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1962. évi 1. számában „Babits Mihály két isme
retlen levele" cimmel közleményem jelent meg (79—81. 1.). A cikkben ismertetett máso
dik levélhez fűzött jegyzetek korrekcióra szorulnak. Sajnálatos módon elkerülte figyelme
met, hogy a Színházi Élet 1929. évi 10. számának 52. lapján megjelent, és cikkemben idé
zett „Adj Uram, kinek mit szeret" kezdetű nyolc-soros verstöredék egyáltalán nem "is
meretlen Babits-vers", hanem a „Fájó, iázó ének" c. régi Babits-versnek (az eredeti
ben négy két-soros strófára tördelt) záró szakasza. Ez a vers pedig megjelent már 1916-
ban a „Recitaíív" verskötetnek „Az égő puszta" című ciklusában, s azóta is minden 
gyűjteményes Babits-kötetben. •— Egyedüli mentségemül csak az szolgálhat, hogy maga 
Babits Mihály tévesztett meg, aki — rejtélyes indokból — csaknem másfél évtized 
múltán afféle műhely-forgácsként újból közreadta egy régi, teljesen kidolgozott versének 
záró sorait. 

Mi késztette erre Babitsot? — Az alig képzelhető, hogy megfeledkezett volna sa
ját verséről az a Babits Mihály, aki nem csak költő, hanem alapos filológus is volt. 
A közreadás alighanem tapintatos'válasz akart lenni a kéziratért kunyeráló újságíró alkal-
matlankodására, a verstöredék utolsó sora „de nékem adj már pihenőt" ebben a hely
zetben mintha azt akarná mondani: hagyjatok már békét nekem! 

Aggály merült fel az iránt is, hogy magát a levelet — mint azt én feltételezem — 
Lukács Gyulához, a Színházi Élet olvasó szerkesztőjéhez intézte volna Babits Mihály. Ez 
ellen szól a levél baráti tegező hangja; ebből a szempontból a Színházi Élet vezető 
munkatársai közül — kor- és szaktársak véleménye szerint — leginkább Harsányi Zsolt 
személye jöhetne számításba. A kutatást mindenesetre megnehezíti az a körülmény, hogy 
a legfőbb koronatanú, Pán Imre újságíró, aki Babits Mihály és a lap szerkesztősége kö
zött az összekötő szerepet játszotta, jelenleg Párizsban él, s így nehezen megközelíthető. 
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A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Vidosa László 
A kézirat nyomdába érkezett: 1962. I I I . 21 — Példányszám: 1000 — Terjedelem 11,5 (A/5) ív 

62.55076. Akadémiai Jsyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 



Bonfini: Mátyás király. — Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. — 
Bessenyei György válogatott írásai. — Lipták Gábor: Jókai Balatonfüreden. — 
Geréb László: A munkásügy irodalmunkban. — Magyarország művelődési viszo
nyai. — Kakasdi népmesék. — Nyelvtani tanulmányok. •— Arrabona. — Az egri 
pedagógiai főiskola évkönyve, VI. köt. (Kaposi Márton, Klaniczay Tibor, Törő 
Györgyi, Nagy Miklós, József Farkas, Patyi Sándor, Stoll Béla, Tarnóc Márton, 
Kőhegyi Mihály, Kókay György) 387 

Az Intézet életéből 

Irodalomtörténeti Kézikönyv 396 
Az Irodalomelméleti Osztály első félévi munkája 397 
Intézeti hírek (1962. március 1. június—1.) , 393 

C O f l E P H Í A H H E 

Jl. Hbüpe: HauHOHajibHafl JinrepaTypa, MHpoBan jiHTepaTypa 269 
Jl. HeMedu: EeiumeHben H Ka3HHun 286 
A. JJueneui: Bo3o6HOBJieHHe Aejiy IOJIHH CeHApen 307 
//>. Boonap: MapniT Ka$Ka H ncnxojionmecKHH poMaH 325 

HefíoJibume CTaTbH 

flOKVMeHTaqHH 

TI. Hadb: Hen3BecTHbie npoH3BeAeHHfl >KHrMOHfla MopHua 347 

0Ö30P t 

OnepKH no BonpocaM pyccKO-BeHrepcKHx jiHTepaTypHHX CBfl3eií (A. KQMAOUI) 364 
3HApe AÄH o JiHTepaType (M. Koeanoeam) 367 
kfóöpaHHbie npOH3BefleHHH AHAOpa Taoopa (Jl. Mjview) 371 
CrajiHCTi-mecKiie 3TK)Äbi (Rí. Caöo) 374 
Ajra^ap KOMJIOUI: B MacTepcKOÍí Jinpu (B. Boüzm) 377 
LLIaHAOp MaHAa: BeHrepo-cnoBaaKHC CBH3H B no33HH npOTHBOTypciiKiix H KypynKHx 

BOÍÍH (H. Bapza) 381 
H36paHHbie npoH3BCAeHHH Mnxaíi TOMna (Fi. Jlam) 384 

H3 >KH3HH HHCTHTyta 

A kiadvány előfizethető vagy példányonként megvásárolható: 
az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány u. 21. 
telefon: 111—010, MNB egyszámlaszám: 46 
csekkbefizetési számla szám: 05.915.111-16 
az Akadémiai Könyvesboltban, Budapest V., Váci u. 22. 
telefon: 185—612 
a Posta Központi Hírlap Irodá-nál, Budapest V., József nádor tér I, 
telefon: 180—850 
Csekkszámla: egyéni 61.257, közületi 61.066 
(Példányonként megvásárolható a Posta nagyobb árusítóhelyein is) 



Ára: 8,— Ft 
Előfizetés egy évre: 42,— Ft 

INHALT 

L. Nyirő: Nationalliteratur, Weltliteratur 269 
L. Némedi: Bessenyei und Kazinczy 286 
A. Dienes: Wiederaufnahme in der Angelegenheit Julia Szendrey 307 
Gy. Bodnár: Margit Kaffka und der psychologische Roman 325 

Kleinere Mitteilungen 

Dokumentation 

P. Nagy : Unbekannte Schriften von Zsigmond Móricz 347 

Rundschau 

Studien aus dem Kreise der russisch—ungarischen literarischen Beziehungen (A. Komlós) 364 
Endre Ady über die Literatur (M. Kovalovszky) 367 
Ausgewählte Werke von Andor Gábor (L. Illés) 371 
Stilistische Studien (Gy. Szabó) 374 
Aladár Komlós: In der Werkstatt der Lyrik (V. Voigt) 377 
Sándor Csanda: Ungarisch—slowakische Beziehungen in der Dichtung der Türkenkriege 

und Kurutzenkämpfe (I. Varga) 381 
Ausgewählte Werke von Mihály Tompa (J. Láng) 384 

Aus dem Leben des Instituts 

GERÉZDI RABÁN 

A MAGYAR VILÁGI LÍRA KEZDETEI 

Akadémiai Kiadó, 1962. 327 1. 5 0 . - Ft 
(Irodalomtörténeti Könyvtár 7. sz.) 

Gerézdi Rábán monográfiája a magyar líra kialakulásának első szakaszát 
vizsgálja. A fennmaradt szövegek tüzetes elemzésével egy sokágú, fejlett, 
Mohács előtti magyar világi lírának a létét bizonyítja. Gerézdi könyve eddigi 
ismereteinknél jóval tisztább képet ad középkori világi líránk fejlődéséről. 


