
vizsgálta a megmutatkozó új kulturális jelenségeket, Cserepnin professzor pedig a centralizált 
orosz állam kialakulásáról tartott nagysikerű előadást. , 

A lengyelországi reneszánsz-problematikát ugyancsak több francia és belga tudós 
választotta előadása tárgyává. Mind közül kiemelkedett M. Bourilly-nak, a párizsi egyetem 
lengyel tanszéke professzorának előadása Kochanowski-ról. A műelemzésre épített tanulmány 
eddig fel nem ismert (Balassi-kutató számára is tanulságos) összefüggéseket tárt fel, teljes 
mélységében láttatta a költő gondolatvilágát, stb., egyszóval feledhetetlenné tudta tenni 
a lengyel reneszánsz nagy költőjét. M. Backvis, brüsszeli és M. Jobert grenoble-i professzorok 
szintén a lengyel reneszánsz egyes fázisait ismertették megragadó erővel és a magyar kutató 
számára is sok haszonnal. (Pl. a katolicizmus és a nyugati civilizáció hatása; a mindennapi 
életben jelentkező humanizmus problémája stb.) — A nyugati tudósok szereplése nyomán 
érdemes megjegyezni, hogy a polgári tudomány, bárha híven ragaszkodva is kialakult mód
szereihez, a kelet-európai témákban mindinkább kénytelen a marxista tudósok legújabb ered
ményeit felhasználni és alkalmazni, miből természetszerűleg következik munkáikban is a 
gazdasági és társadalmi tényezők hasonló értelemben vett erős térhódítása, megbecsülése. 

Maguknak a lengyel küldötteknek szereplése — mind a nyolc esetben hazai témával — 
lényegesen és színvonalasan járult hozzá a kérdéscsoport feldolgozásához. Kár viszont, hogy 
a sokszor kézenfekvő párhuzamok a magyar reneszánsz alakulásához, jelenségeihez legtöbb
ször kiaknázatlanok maradtak előadásaikban, amivel a középeurópai reneszánsz problémáinak 
általánosítását nagyban elősegíthették volna. Mindamellett így is maradandó és mielőbb fel
dolgozandó anyagot kapott a magyar tudomány több előadásból. Ilyen témák voltak pl. 
A XV—XVI. századi lengyel átalakulás szociális és filozófiai eszméi, (Voise és Suchodolski 
tanulmányai), A lengyel oktatás- és művelődésügy problémái a reneszánsz századaiban (Kurdi-
bacha professzortól), A reneszánsz lengyel zene és zenei műveltség (Mlle Lissa), A nyomtatott 
könyv szerepe a lengyel reformáció kibontakozásában (M. Gryczowa), stb. Ezek a témák meg
annyi izgalmas átfogó kérdést és sok apró utalást, nyomot rejtenek a magyar irodalom vonat
kozásában. Ezúttal csak néhányat említhetünk; így pl. a reneszánsz lengyelföldre hatolásának 
és eszmeiségének kérdései; a reformáció (antitrinitárizmus) majd az ellenreformáció térhódí
tásának kulturális vonatkozásai; az európai jezsuita mozgalom szerepe a tanügy, kultúra és 
irodalom terén; a krakkói egyetem és a lengyel iskolák reneszánsz eszmékkel telítődésének 
fokozatairól adott kép; (kézenfekvő a viszonyítás az ott tanult magyar diákok felfogásának 
értelmezéséhez); a lengyel nyomdák — egyben a magyar könyvkiadás bölcsőjének — hely
zetéről és aktivitásáról hozott új anyag; a reneszánsz zene és irodalmi művek nálunk is jellemző 
egymásra hatásának nyomonkövetése, stb. 

Gazdag eredménnyel és tanulsággal zárult tehát tours-i ülésszak munkája. A magyar 
küldöttség jól megállta a helyét mind a magyar tudomány általános érvényű eredményeinek 
közvetítésében, mind pedig irodalmunk számos fontos kérdésének európai szinten való meg
ismertetésében. Baráti kapcsolatokat építhetett ki itt egyaránt a nyugati és szocialista országok 
tudományos életével, s a meghívott magyar ösztöndíjasok (fiatalabb tudományos munkatársak 
és egyetemi oktatók) kiléphettek a még gyakran provinciális viszonylatokból s a szaktudo
mány kiváló nemzetközi képviselőivel és nézeteivel ismerkedhettek meg. A tours-i összejövetel 
ígéretet is jelent a jövőre: van helyünk s van tennivalónk a nemzetközi fórumokon. 

. Az ülésszak sikeres megrendezése és az ott kialakult nemzetközi baráti, tudományos 
szellem Pierre Mesnard professzor érdeme, akinek munkáját messzemenő elismerés illeti. 
Személyében nemcsak egy kiemelkedő tudós-egyéniséget, hanem a francia—magyar kapcso
latok erősítésén fáradozó szívélyes vendéglátót is megismerhettünk. 

Gyenis Vilmos 

A magyar irodalom bibliográfiai kézikönyvének munkálatai 

Az utolsó másfél évben jelentős mértékben előrehaladtak a magyar irodalom biblio
gráfiai kézikönyvének munkálatai. Az öt kötetre tervezett bibliográfiai kézikönyv első kötete 
a magyar irodalomelméleti és irodalomtörténeti irodalom legfontosabb általános és összefoglaló 
jellegű monografikus műveinek, tanulmányainak és a legjelentősebb ilyen vonatkozású szak-
bírálatainak bibliográfiai adatait fogja tartalmazni témakörök szerint csoportosítva és téma
csoporton belül időrendbe sorozva. Ebben a kötetben megtalálhatók az összefoglaló jellegű 
magyar irodalomtörténeti művek, forráskiadványok, segédkönyvek címjegyzékei, az irodalom
elméleti, irodalomesztétikai irodalom legfontosabb lelőhelyeinek adatai, az irodalmi műfajok 
szakirodalma és lehetőség szerint mindazon értékes művek jegyzéke, amelyek a magyar iro
dalmi nyelv, stílus és a verstan problémáit tudományos színvonalon elemzik. Külön fejezetben 
találja meg az olvasó az irodalmi irányzatok, áramlatok, iskolák bibliográfiai adatait, tehát 
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a kézikönyv első kötete alapján bárki könnyen eligazodhat majd például a magyar romantika 
vagy a realizmus szakirodalmában. Az egész kézikönyv természeténél fogva csak magyar 
vonatkozású anyagot tartalmaz, illetve emellett magyar szerzők általános jellegű (tehát nem 
valamely nemzet irodalmára vonatkozó) irodalomelméleti és irodalomtörténeti műveinek 
adatait, de külön fejezetben gyűjti össze a magyar irodalom és a külföldi irodalmak kapcsola
tával foglalkozó szakmunkák adatait. Igen részletes anyaggyűjtő munka eredményeként 
együtt fogja találni a szakember az irodalmi életre vonatkozó bibliográfiai adatokat is, ezen 
belül az irodalmi társaságok működésével kapcsolatos adatokat, az irodalmi díjak, kongresz-
szusok és nevezetesebb irodalmi viták adatait. 

A bibliográfiai kézikönyv további négy kötetének anyaga a magyar irodalom egymást 
követő korszakai szerint tagolódik. A második kötet a regi magyar irodalom bibliográfiáját 
tartalmazza 1772-ig, a harmadik a felvilágosodás- és reformkori irodalom adatait 1849-ig, 
a negyedik a múlt század második fele irodalmának bibliográfiai feldolgozását adja, végül 
az ötödik kötet a huszadik század anyagát tartalmazza. 

Előre kidolgozott terveink szerint elsőnek a kézikönyv második kötete, a régi magyar 
irodalom bibliográfiája fog elkészülni és megjelenni. A kötetet V. Kovács Sándor szerkeszti, 
a kötet munkatársa Szentesi Miklós. A kötet anyaggyűjtő munkái már befejeződtek, az adatok 
ellenőrzése, a tételek legépelése folyamatban van. A kötet szerkesztése szintén előrehaladott 
állapotban van. Tervek szerint a kötet anyaga 1964-ben már lektorálható lesz. 

Az egyes korszakok anyagát tartalmazó köteteink élén szintén megtalálja az olvasó 
a legfontosabb összefoglaló műveknek a bibliográfiai adatait. Az általános rész után következik 
minden periodikus köteten belül az illető korszak irodalomtörténetére vonatkozó anyag biblio
gráfiája. A régi magyar irodalom bibliográfiájának a kötete külön fejezetekben közli a magyar 
ősköltészetre, a középkorra, a reneszánszra és a barokkra vonatkozó legfontosabb szakirodalom 
adatait is. Valamennyi kötetünkben betűrendben dolgozzuk fel a korszak legjelentősebb íróira 
vonatkozó szakirodalmat. Nem törekszünk formális teljességre, az a célunk, hogy biblio
gráfiánkból egyetlen olyan szakmunka, tanulmány, kritika se hiányozzék, amelynek ismerete 
egy_egy író életének, munkásságának feldolgozásához nélkülözhetetlenül szükséges. Balassi 
Bálint esetében például nem közlünk minden újságcikket vagy elmefuttatást, amit a költőről 
írtak, de felvesszük minden olyan közlemény bibliográfiai adatájt, amely akár egyetlen fontos 
momentummal is gyarapította a Balassira vonatkozó szakirodalmat, vagy értékes szempontok
kal gazdagította a költő mélyebb megértését, illetve értékelését. 

Tervek szerint még 1964-ben megkezdődik a kézikönyv harmadik kötetének, a felvilágo
sodás- és reformkori irodalmunk bibliográfiájának lektorálása. A kötet szerkesztője Kókay 
György, munkatársa Tódor Margit. A kötet két nagy fejezetre tagozódik: az első a felvilágo
sodás korának irodalmát, a második a reformkorét dolgozza fel. Az eddigi anyaggyűjtő munka 
a korabeli lapokra, a folyóiratokra terjedt ki, de már elkezdődött az 1850 után megjelent iro
dalom feldolgozása is. Egy-egy korszakra vonatkozó anyaggyűjtésünk ugyanis nem áll meg 
a korszak határainál, hanem a legfrisebb szakirodalomra is kiterjed. A gyűjtött anyag rendezése 
megkezdődött, a kötet szerkezetének vázlata kialakulóban van. 

A múlt század második felének irodalmi bibliográfiáját tartalmazó kötet szerkesztője 
H. Törő Györgyi, munkatársai: H. Kemény Katalin és Rigó László. E korszakot sajtótörténeti 
szempontból az jellemzi, hogy nagymértékben megszaporodnak a napilapok, folyóiratok. 
Ezért bibliográfiai feldolgozása is igen széleskörő gyűjtőmunkát igényel, ugyanakkor a szelek
táló munka is nehéz feladat elé állítja a kötet munkatársait, mert nagy anyagból kell a leg
fontosabbakat kiválasztaniok. A szerkesztő az irodalomtörténeti anyagot nem bontja kisebb 
korszakokra, de külön alfejezetekre osztva kapja az olvasó a korszak legfontosabb elvi prob
lémáit, legnevezetesebb irodalmi vitáit. A kor hazai irodalmának legfontosabb elvi vitáinak 
adatait minden eddiginél teljesebb mértékben foglalja magába, a szakember összegyűjtve 
kapja például a versesregény, a kozmopolita költészet, a tragédia elmélet korabeli vitáinak 
anyagát, valamint a korszak irodalmi ellenzékének bibliográfiai feldolgozását. Az anyaggyűjtés 
igen előrehaladott stádiumban van, a rendezés és ellenőrzés is tervek szerint halad, rövidesen 
elkészül a kötet részletes szerkezeti terve is. 

A legnagyobb gyűjtőköre a huszadik századi kötetnek van és ennek következtében 
a válogatás mértéke is itt lesz a legnagyobb. A kötet szerkesztője Vargha Kálmán, munkatársai: 
Botka Ferenc, Sinka Erzsébet és Szerb Antalné. Tartalmazni fogja századunk magyar és 
általános vonatkozású hazai irodalomelméleti, esztétikai, műfajelméleti, verstani és stilisztikai 
irodalmának a bibliográfiai adatait. Az irodalomtörténeti rész három nagy szakaszra oszlik, 
korszakhatárok: 1919, 1945 és a kötet zárásának időpontja. A korszakhatárokon belül az 
anyagot az irodalmi mozgalmak, csoportosulások, elvi tömörülések, folyóiratok szerint csopor
tosítjuk. Az első periódusban adjuk közre az induló Nyugat, a Holnap, a Nyugatot megelőző 
folyóiratok adatait, elkészítjük a század elejétől kezdődően a kialakuló szocialista irodalom, 
a világháború idején kibontakozó háborúellenes irodalom bibliográfiáját, és szintén külön 
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pontban lesz a Magyar Tanácsköztársaság irodalmi életének bibliográfiai feldolgozása. A két 
világháború közti periódus fontosabb alfejezetei közlik a hazai és emigrációs szocialista iro
dalom adatait, a népi írók mozgalmának bibliográfiáját, a korszak legkülönbözőbb irányú 
irodalmi csoportosulásainak és folyóiratainak bibliográfiai feldolgozását. A kötet harmadik 
történeti fejezete az utolsó másfél évtized irodalmi életét, legfontosabb vitáit, folyóiratait 
dolgozza fel. Külön fejezet a század hazai irodalmi életének bibliográfiai feldolgozása, ebben 
adjuk közre az írószövetségre, az irodalmi társaságokra, az irodalmi díjakra, a korszak könyv
kiadására, színházi életére, irodalomtanítására és irodalomnépszerűsítésére, valamint a sajtóra 
vonatkozó bibliográfiát. Az előtérben jelenleg még az anyaggyűjtés áll, de a további munka
folyamatok is egyidejűleg kerülnek%orra. Nemcsak az anyag válogatása történik meg nyomban 
a gyűjtés után, hanem az anyag elrendezése is, a már elkészített szerkezeti terv szerint. 

E bibliográfiai kézikönyv kötetei nyomban az irodalomtörténeti kézikönyv -megjelenése 
után fognak egyenként megjelenni, féléves időközökben. A magyar irodalomtörténeti szintézist 
a kézikönyv hivatott megteremteni, a bibliográfiai kézikönyv pedig részint segédkönyv lesz 
az irodalomtörténeti kézikönyvnek, részint a további években a részletmunkák elvégzésének 
lesz egyik legfontosabb forrásmunkája. 

Vargha Kálmán 

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Vidosa László* 
A kézirat nyomdába érkezett: 1963. VIII. 5 .— Példányszám: 1000 — Terjedelem: 10,1 (A/5) ív 
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(Irodalomtörténeti Könyvtár 11. sz.) 

A József Attila életrajz most megjelent első része a költő gyermekkorát, 
ifjúságát, költői indulását dolgozza fel. A monográfia számos eddig nem közölt 
adattal világítja meg a költő és családja életét. Szabolcsi M. könyve nyomon 
kíséri József Attila költővé érésének folyamatát, sajátos költői hangjának 
a kibontakozását. A monográfia tüzetes képet ad a magyar irodalom (különösen 
a költészet) 1919—1923 közötti helyzetéről. A könyv a kor európai költészetére 
való kitekintéssel zárul. 


