
ségbeli tudása együtt segíti egy-egy arc meggyőző' megvilágításában egy-egy életmű néhány alap
vonásának rögzítésében. S hogy mennyire nem csak földolgozási anyag, önkifejezési lehetőség, 
formálási alkalom volt számára az irodalomtörténettel való foglalkozás, klasszicizmus-tanulmánya 
kitűnően tanúsítja. Szemlélete, magatartása, sőt irásmodora is mintegy átivódott a Goethe-koi nagy 
eszményeivel, az értelem világosságával, a kifejezés tisztaságával, az állásfoglalás komolyságával, egy
szerűségével és méltóságával. Nem szabad említetlenül hagyni lapjában s másutt közölt bírálatait 
irodalomtörténeti munkákról. Ha néha tán ifjúsága divathangjait idéző kevéssé érdemes műveknek is 
nyújtott pálmát, ítélete rendszerint biztos, részrehajlás nélküli, sokoldalú mérlegelés egyszerű előadású 
megnyilatkozása volt, amely - tán mert szerzője nem volt rendeltségi viszonyban a diszciplína 
láncában — gyakran többet és figyelemre méltóbbat mondott, mint a szorosabban vett szakmabeliek 
kritikái. 

Ereje teljében, rendezett pályája kiteljesülésében ment el Rónay György, hanyatlás nélkül. Vigasz 
ez s kárpótlás, bármi keserű is, a veszteségért, amit korai halála a literátus közműveltségnek jelent. 

Németh G. Béla 

„A világirodalom fejlődésének törvényszerűségei" kutatása nemzetközi problémabizottsága meg
alakulásáról 

1978. február 21-23-a közt Moszkvában tanácskoztak A világirodalom fejlődésének törvény
szerűségei kutatását koordináló ún. problémabizottság alakuló ülésére a szocialista országokból 
érkezett tudósküldöttségek. Jelen voltak Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, 
Mongólia, az NDK és a Szovjetunió képviselői. A magyar delegációt Szabolcsi Miklós akadémikus, 
ügyvezető intézeti igazgató vezette. 

M. B. Hrapcsenko akadémikus és G. P. Berdnyikov levelező tag, a Gorkij Intézet igazgatója, a 
Problémabizottság elnöke méltatták azokat az eredményeket, amelyeket a szocialista országok kutató
intézetei a két- és többoldalú együttműködésben az elmúlt időszak során elértek. A tanácskozás 
résztvevőivel egyetértésben állapíthatták meg, hogy megérett az idő a magasabb szintű közös munkára, 
amelynek koordinálását a most megalakult Problémabizottság hivatott elvégezni. 

A koordináló szerv a nemzeti szekciókra támaszkodva segíti megvalósítani mindazokat a közös 
kutatásokat, amelyek a korábbi időből származnak, és amelyek az intézetekben és az egyetemeken 
folyó kutatásokra támaszkodva az irodalomtudományi együttműködés négy fő irányához kap
csolódnak. (Ezek: A világirodalom története; Az általános és a különös a szocialista országok irodalmá
ban; A jelenkori realista irodalom; A modern irodalomtudomány módszertani és irodalomelméleti 
kérdései.) 

A Problémabizottság egyidejűleg jóváhagyta és egy-egy ország irodalomtudományi munkacsoportja 
koordinálására bízta azokat a témákat, amelyek előkészítettségüknél fogva alkalmasak arra, hogy a 
sokoldalú együttműködés programjába iktassák őket. Ezek a következők: Huszadik századi 
humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődésének problémái (Magyarország); Az imperialista korszak 
amerikai irodalma és a mai ideológiai küzdelem (NDK); A barokk és a romnatika lényegi vonásai és 
nemzeti jellegzetességgei az európai irodalmakban (Lengyelország); A szépirodalom szerepe a fejlett 
szocialista társadalom építése során (Szovjetunió); A realista irodalom és a latinamerikai forradalmi 
mozgalom (Kuba); Ideológiai harc és a jelenkori irodalomtudomány és esztétika aktuális problémái 
(Bulgária); A kapitaüsta fejlődés szakaszát átugró néoek nemzeti irodalmai fejlődésének sajátosságai 
(Mongólia); Az irodalmak összehasonlító vizsgálatának módszertana (Csehszlovákia). 

A Problémabizottság 1979-ben Berlinben, 1980-ban pedig Budapesten tartja soron következő 
ülését, ezeken dolgozzák ki a többoldalú kutatások távlati tervét a'; 1980-85. évekre. 

A Nemzetközi Irodalomtudományi Problémabizottság magyarországi szekciója a moszkvai ülést 
követően, március 15-én megalakult, elnöke Sőtér István akadémikus, intézeti igazgató, a Probléma
bizottság állandó magyar képviselője, helyettese Bodnár György főosztályvezető. A szekció tagjai: Egri 
Péter egyet, tanár, Juhász Péter tud. csoportvezető, Király István akadémikus, egyet, tanár, Szili József 
oszt. vezető, Szabolcsi Miklós akadémikus, Vajda Gy. Mihály egyet, tanár; a szekció titkára Illés László. 

415 



A Problémabizottság döntésének megfelelően 1978. márc. 8-án megalakult a Huszadik századi 
humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődésének problémái című téma intézeti koordináló 
csoportja, amelyet Szabolcsi Miklós irányít, helyettese Illés László. A csoport tagjai: Bodnár György 
valamint József Farkas osztályvezető, titkára Kovács József tud. munkatárs. A koordináló csoport 
április 12-i ülésén megtárgyalta, majd június 21-én a magyar szakértői értekezlet elé bocsájtotta vitára a 
téma kidolgozásának elvi és gyakorlati kérdéseit összefoglaló elaborátumát. Megtörténtek egyúttal a 
kezdő lépések a koordináló csoport nemzetközi tagjainak a munkába történő bevonására. 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete által koordinált téma kutatásának indokolása: Az egyes 
nemzeti irodalmakban viszonylagos teljességgel feltárták már a kutatók a forradalmi munkás
mozgalomhoz csatlakozó művészek és írók pályafutását és teljesítményét. A szocialista világirodalom 
törvényszerűségeiről már sok adalékkal rendelkezünk. Ugyanakkor ismeretes, hogy a szocialista 
eszmék kisugárzása következtében számos jelentékeny polgári író közeledett a szocialista törek
vésekhez és vállalt közösséget esetenként a szociális elkötelezettség és az antifasizmus jegyében a 
kommunista írókkal. Ez a közeledés nem minden esetben volt egyenes vonalú és problémamentes, 
ellenkező példák és következetlenségek is előfordultak, de bízvást megállapíthatjuk, hogy a 
marxizmus-leninizmus eszméi, a nemzetközi munkásmozgalom, az 1917-es szocialista forradalom, a 
szocializmus megvalósításáa a Szovjetunióban, a nácizmus elleni harc és a jelenkori történelmi 
események folyamatában a szocialista világrendszer vonzása több mint félszázada befolyásolja, állás
foglalásra és dialógusra készteti a polgári irodalmat és a maga hatókörébe vonzza a művészek széles 
rétegeit mind a kapitalista országokban, mind a harmadik világban. E körülménynek mélyreható 
eszmei-esztétikai következményei vannak, s a kutatások éppen ezt a szférát kívánják feltárni. Ily-
módon a téma kutatása nemcsak történeti stúdiumokat tesz lehetővé, hanem a „szövetségesek" 
kérdéskörében jelenleg is igen aktuális politikai és művészeti kérdéseket érint. A téma kifejtése 
alkalmat ad e folyamatok törvényszerűségei elvi-elméleti megalapozására. A megvalósítás körülményei: 
Célszerűnek tetszik a kutatást két ötéves terv során lebonyolítani. Az első fázisban egy tanulmány
kötet készül el, amely a legfontosabb irodalmakból 1-3 jellemző írói portrét tartalmaz s a bevezető 
tanulmány rámutat az általános vonásokra. A második fázis végére készülnek el azok a tanulmányok, 
amelyek az egyes nemzeti irodalmak egészét átfogva vázolják fel a témát s a bevezető tanulmány -
ezúttal teljesebb anyagra támaszkodva — vonja le az elvi következtetéseket. 

Konferencia Vitkovics Mihály születése 200. évfordulója alkalmából 

Az MTA Irodalomtudományi Intézet és az újvidéki „A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai 
Kutatások Intézete" között létesült megállapodás szerint két évenként kerül sor a komparatisták 
értekezletére, amelyen részben a délszláv-magyar összehasonlító kutatások időszerű kérdéseit, részben 
egy-egy évforduló alkalmából az összehasonlítás történeti kérdéseit tárgyalják-vitatják meg. 1978. 
június 6-án Újvidéken Vitkovics Mihály, a szerb-magyar író születésének kétszazadik évfordulója 
tiszteletére rendezett értekezlet is ebből a célból ült össze. Az értekezlet lehetőséget biztosított arra, 
hogy ne csak Vitkovicsnak inkább fejlődéstörténeti jelentőségű szerb, illetve magyar irodalmi termését 
vegye szemügyre, hanem tágabb értelmű, elméleti következtetésekre lehetőséget adó problémákra is 
rámutasson. Ilyen volt a kétnyelvűség szerepe Keletközép-Európa ébredő nemzeteinél, a klassziciz
musok kérdése, valamint Pest-Buda szerepe a szerb irodalmi mozgalmakban. Szeli István üdvözlő szavai 
után nyolc előadásra került sor. Sziklay László a kétnyelvűség költészeti vonatkozásait tárta föl, Póth 
István az Egyetemi Nyomda és általában Pest-Buda jelentőségét világította meg a XIX. század elejének 
szerb irodalmában. Vuiicsics D. Sztoján Vitkovicsot szerb íróként mutatta be, Sulc Magdolna Vitkovics 
és Vuk Karadzic" kapcsolatát elemezte. Pavlic Milorad, az újvidéki egyetem bölcsészkarának dékánja, 
maga is jelentős író és műfordító, irodalomtörténész Vitkovics klasszicizmusánank néhány jellegzetes
ségét dokumentálta, Fried István a Vitkovics-típusú költészet helyét kereste a keletközép-európai 
klasszicizmusok együttesében. Bori Imre Vitkovics eddig kevéssé vizsgált „A költő regénye" című 
művéről szólt, míg Lökös István Eger szerepét méltatta a vitkovicsi életműben. 

EL 
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