
A halála alkalmából készült tudományos számvetés elsősorban életpályájának és műkö-
désének adatai t és eredményeit veszi számba. De nehéz megőriznünk ezt a tárgyilagosságot 
akkor, ha a példaadóan szorgalmas tudós mellett a bölcs, higgadt, kissé gúnyosan kedélyes, 
élénkszemű jóbarátra gondolunk. Eltávozta után nemcsak művei fogják emlékét fölidézni, 
amelyeket mi és az u tánunk következők sokszor emelünk még le a polcokról, — hanem az a 
fájóan üres hely is, amelyet utána a magunk emberi, barát i környezetében még sokáig érezni 
fogunk. 

Barta János 

BALASSI-ÉVFORDULÓ 

Esztergomban szeptember 18-án és 19-én 
rendezett Balassi ünnepségeket a Társadalom 
és Természettudományi Ismeretterjesztő 
Társulat és a Honvédség. 18-án este tábor-
tüzet rendeztek a vár mellett, azon a helyen, 
ahol az ostromban a költő halálos sebet 
kapott . Mosonyi József tanár t a r to t t meg-
emlékezést, Palotai Erzsi előadóművész ver-
seket mondott , Török Erzsi Kossuth díjas 
régi magyar dalokat adot t elő. 19-én dél-
előtt a Balassi-szobor koszorúzási ünnepé-
lyén Devecseri Gábor Kossuth díjas mondot t 
beszédet, Palotai Erzsi és Horváth Ferenc 
verseket adot t elő. A Magyar Irodalom-
történeti Társaság koszorúját Gerézdi Rábán 
helyezte el. 

Szeptember 21-én az egri Városi Színház-
ban . rendezett Balassi-emlékestet a Társa-
dalom és Természettudományi Ismeretter-
jesztő Társulat . Némedi Lajos megnyitója 
után Pálmai Kálmán emlékezett meg a 
költőről, kiemelve kapcsolatait az egri 
katonaélettel.-

A Magyar Szovjet Társaság tudományos 
és művészeti szakosztálya 70 lapos tájékoz-
ta tó füzetet állí tott össze a Szovjetunió 
számára Balassi életéről, költészetéről. 
A füzet számos költemény orosz fordítását 
is tar talmazza. 

A külügyminisztérium tájékoztatási főosz-
tálya több külföldi Balassi-emlék lefényké-
pezésére adot t megbízást a követségeknek. 
A fényképeket a Balassi-kiállításon mu ta t j uk 
be. A németújvári (Güssing, Ausztria) Bat-
thány-könyvtárban egy régi katalógus tanú-
sága szerint megvolt Balassi pásztordrámá-
jának nyomta to t t kiadása. Ez az egyetlen 
példány, amelyről tudunk, de Ausztriából 
azt az értesítést kaptuk, hogy a kötet 
jelenleg nem található meg. 

A XX. SZÄZADI KUTATÓMUNKA HÍREI 

A felszabadulás előtti magyar irodalmi 
élet dokumentumainak és irodalmi emlékei-
nek gyűjtését a X X . századi munkaközösség 
végzi. A munka irányítására Szőgyi Zsuzsa 
az Irodalomtörténeti Dokumentációs Köz-
pont munkatársa kapot t megbízást. 

József Attila életrajzának adata i t munka-
csoport gyűjt i Szabolcsi Miklós vezetésével. 
A csoport tagjai : Pa ty i Sándor, Sinka 

Erzsébet, Sz. Lódi Gabriella, K- Kocztur 
Gizella. Az életrajzi adatok gyűjtéséről a 
következő felhívást te t tük közzé a saj tóban : 

1955. április 11-én ünnepeljük a nagy ma-
gyar proletárköltő, József Attila születésének 
ötvenedik évfordulóját. A Magyar Irodalom-
történeti Társaság össze akar ja gyűjteni 
az évforduló alkalmával a költő életének 
minél több emlékét. Kér jük azokat, akik 
József Att i lát személyesen ismerték vagy 
vele kapcsolatos levelet, kéziratot, tá rgyat 
őriznek, közöljék címüket a Magyar Irodalom-
történeti Társasággal (XI. Ménesi út 11—13.), 
A Társaság gondoskodik az írásban elkészí-
t e t t emlékezések kiadásáról, az élőszóban 
elmondott adatok lejegyzéséről, a kéziratok 
vagy tárgyak múzeumi elhelyezéséről. 

Kozocsa Sándor elkészítette József Attila 
műveinek bibliográfiáját a Társaság irodája 
számára. 

A könyvkiadó vállalatok lektorátusán 
dolgozó irodalomtörténészek vállalták egy-
egy tanulmány elkészítését, nagyrészt a 
X X . századi magyar irodalomtörténettel 
kapcsolatban. Megbízást kaptak tanulmány 
írására : Csanádi Imre, Domokos Mátyás, 
Pintér József, Réz Pál (Szépirodalmi Könyv-
kiadó), Pók Lajos, Zrinszky László (Művelt 
Nép Könyvkiadó), Forgács Marcell, Pál 
Miklós (Ifjúsági Könyvkiadó). 

Az Állami Könyvter jesztő Vállalat a 
Társaság javaslatára fenntar t bizonyos pél-
dányszámot irodalomtörténészek számára 
olyan régebbi kiadású művekből, amelyek 
nincsenek forgalomban. Ezeknek a könyvek-
nek első csoportját már kiosztottuk. A köny-
veket elsősorban a XX."~századi munkaközös-
ség tagjai között osztjuk el. 

Elek László (Orosháza) a gyomai Kner-
nyomda i ra t tárában folytat kutatásokat . 
Az irattárból a X X . századi irodalmi életnek 
érdekes adatai kerültek napvilágra. 

A Magyar Szovjet Társaság fotólaborató-
riuma száz fényképből álló sorozatot készí-
t e t t a leányfalusi Móricz Zsigmond-ház 
emlékeiről. A fényképek másolatai meg-
szerezhetők a Magyar Szovjet Társaság 
Országos Központjától . 

VEZETŐSÉGI ÜLÉS 

A Társaság Vezetősége szeptember 6-án 
ta r to t ta első ülését az 1954—55-ös tanévben. 
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- Az első napirendi pont megtárgyalásán 
résztvett Megyer Szabolcs, a Budapesti 
Pedagógus Továbbképző Intézet magyar 
irodalmi tanszékének vezetője. A Vezetőség 
megvitat ta az Irodalomtörténeti Társaság és a 
középiskolai irodalomtanárok kapcsolatának 
kérdéseit. Javasolta, hogy a tanári tovább-
képzés keretében ismertessék ' az ú jabban 
megjelent monográfiákat, s az irodalom-
tanítási módszertani folyóirat js foglalkozzék 
a tudományos eredményekkel. 

A továbbiakban megbeszélte a vezetőség 
a Balassi- és József Attila-évforduló előké-
születeit és a soproni vándorgyűléssel kap-
csolatos feladatokat . 

A Társaság Vezetősége javasolta az Okta-
tásügyi Minisztériumnak, hogy azok a közép-
iskolai tanárok, akik irodalomtörténeti kutató-
munkával foglalkoznak, csökkentett heti 
óraszámban* taní tsanak. A javaslathoz mellé-
keltük tanár-munkatársaink névsorát. 

Varga Imre (Jászberény) és Imre Lajos 
(Jászapáti) július hónapban a Széchényi 
Könyvtárban végeztek ku ta tómunkát . Varga 
Imre a kéziratos énekköltészetet, Imre Lajos 
a Petőfi-irodalmat tanulmányozta. 

Kiss Béla (Kiskőrös) két ízben Budapestre 
utazot t Petőfi életrajzi adatainak kutatására.. 

1955-ÖS ÉVFORDULÓK 
A jövő év magyar irodalomtörténeti 

évfordulóinak megünneplésére a Társaság 
irodája javaslatot dolgozott ki a Népművelési 
Minisztérium számára. A más intézmé-
nyekben készített jegyzékek felhasználá-
sával készítettük el a fontosabb évfordulók 
alábbi jegyzékét : 

Január 
1850. jan. 2. szül. Eminescu (100 év) 
1895. jan. 25. megh. Komjá thy Jenő (60 év) 
1805. jan. 28. megh. Csokonai Vitéz Mihály 
(150 év) 

1830. jan. 30. megh. Virág Benedek (125 év^ 

Február 
1755. febr. 10. megh. Montesquieu (200 év) 
1825. febr. 18. szül. Jókai Mór (130 év) 
1865. febr. 27. megh. Jósika Miklós (90 év) 

Március 
1830. márc. 18. szül. id. Szinyei József 

(125 év) 
1875. márc. 26. megh. Kriza János (80 év) 
1885. márc. 29. szül. Kosztolányi Dezső 

(70 év) 

Április 

1840. ápr. 2. szül. Zola (115 év) 
1805. ápr. 5. szül. Andersen (150 év.) 
1855. ápr. 9. szül. Reviczky Gyula (100 év) 

1735. ápr. 11. szül. Báróczi Sándor (220 év) 
1905. ápr. 11. szül. József Attila (50 év) 
1885. ápr. 13. szül. Lukács György (70 év) 
1930. ápr. 14. megh. Majakovszkij (25 év) 
1830. ápr. 1'6. megh. Katona József (125 év) 

Május 

1265. máj . 2. szül. Dante (690 év) 
1880. máj . 8. megh. Flaubert (75 év) 
1805. máj . 9. megh. Schiller (150 év) 
1885. máj . 22. megh. Victor Hugo (70 év) 
1910. má j . 28. megh. Mjkszáth Kálmán 

(45 év) 

Június 

1795. jun. 3. megh. Kármán József (160 év) 
1580. jun. 10. megh. Camoenus (375 év) 
1880. jun. 10. szül. Kaffka Margit (75 év) 
1920. jún 16. megh. Endrődy Sándor (35 év) 

Július 
1775. júl. 22. szül. Martinovics" Ignácz 

(200 év) 
Augusztus 

1850. aug. 5. szül. Maupassant (105 év) 
1885. aug. 10. megh. Toldy Ferenc (70 év) 
1855. aug. 17. megh. Obernyik Károly 

(100 év) 
1850. aug. 18. megh. Balzac (105 év) 
1635. aug. 21. megh. Lope de Vega (320 év) 
1850. aug. 22. megh. Lenau (105 év) 
1880. aug. 26. szül. Apollinaire (75 év) 

Szeptember 
1830. szept. 8. szül. Mistral (125 év) 

Október 
1505. okt. 2. szül. Tinódy Lantos Sebes-

tyén (450 év) 
1725. okt. 16. szül. Gvadányi József (170 év) 
1745. okt. 19. megh. Swift (210 év) 
1400. okt. 25. megh. Chaucer (555 év) 

November 

1830. nov. 17. A magyar Tudományos Aka-
démia megalapítása (125 év) 

1855. nov. 19. megh. Vörösmarty Mihály 
(100 év) 

1910. nov. 20. megh. L. N. Tolsztoj (45 év) 
1830. nov. 21. megh. Kisfaludy Károly 

(125 év) 
1855. nov. 26. megh. Mickiewicz (100 év) 
1855. nov. 28. szül. Gozsdu Elek (100 év) 
1835. nov. 30. szül. Mark Twain (120 év) 

December 

1875. dec. 4. szül. Rainer Maria Rilke 
(80 év) 

1925. dec. 5. megh. Reymont (30 év) 
1800. dec. 17. szül. Czuczor Gergely (155 év) 
1875. dec. 22. megh. Kemény Zsigmond 

(80 év) 
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Virá g Benedek síremléke, amely a Gellért-
hegy oldalában volt elhelyezve, az utóbbi 
években megrongálódott. A síremlék helyre-
állítására felhívjuk a Fővárosi Tanács figyel-
mét . 

A Népművelési Minisztérium könyvtár 
osztálya tá jékoztató szolgálatot szervez a 
könyvtári munka elvi kérdéseinek tisztá-
zására. A Társaság Vezetősége Czine Mihályt 
és Béládi Miklóst kérte fel a tájékoztatási 
munkában való közreműködésre. 

A Társaság javasolta a Minisztertanács 
Tájékoztatási Hivatalának, hogy támogassák 
a jelentősebb vidéki városok tudományos 
helytörténeti folyóiratának megindítását, 

Egyelőre az egri és soproni folyóirat terve 
készült el. 

A Magyar Szovjet Társaság tudományos 
és művészeti szakosztálya rendszeresen küld 
t á jékoz ta tás t a Szovjetunióba a magyar 
irodalomtörténetírás eredményeiről. Az Iro-
dalomtörténet, Irodalomtörténeti Közle-
mények és A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei fontosabb tanulmányairól küld 
rendszeresen tá jékoztatás t az osztály. 

A magyar irodalom topográfiájának elké-
szített anyagát a Társadalom és Természet-
tudományi Ismeretterjesztő Társulat megyei 
szervezeteinek munkatársai bírálták meg és 
egészítették ki. A megyei szervezetek nagy-
része alapos, lelkiismeretes munkát végzett. 
Különösen gazdag új anyagot gyű j tö t t 
Csorba Zoltán (Borsod megye) Elek László 
(Békés megye) Antal László (Tolna megye) 
joós Ferenc (Bács-Kiskun megye). 

Galambos Ferenc elkészítette Arany János 
két folyóiratának (Szépirodalmi Figyelő, 
Koszorú) és az Abafi Lajos-szerkesztette 
Figyelő név- és tá rgymuta tó já t . A kutatók 
a Társaság irodájában használhatják ezeket 
a munkáka t . 

A I I I . sz. irodalomtörténeti munkaközösség 
tagjai 1954. szeptember 22-én baráti meg-
beszélést folytat tak Rákos Péterrel, a pra-
gai Károly-egyetem magyar intézetének 
szak-asszisztensével. A beszélgetés során 
Rákos Péter a munkaközösség tagjainak 
kérésére ismertette a prágai és pozsonyi 
egyetemen folyó magyar irodalomtanítást. 
Beszámolt a magyar klasszikus irodalom 
cseh és szlovák nyelven megjelent alkotá-
sairól és ismertette az előkészületben levő 

kötetek tervét . Móricz Zsigmond »Üri muri« 
с. művével nyolckötetes csehnyelvű Móricz-
sorozat indult. Mikszáth Kálmán műveit 
tízkötetes válogatásban ad ják ki. Nemrég 
jelent meg Jókai Mór »Rab Ráby« c. műve. 
Tervbeve t tek egy Kaffka Margit, Móra Fe-
renc és Illyés Gyula kötetet . 

A magyar és a csehszlovák irodalom-
kutatás kapcsolatainak kiszélesítése érdeké-
ben a munkaközösség tagjai a következő 
témák kitűzését és megoldását javasolták 
a csehszlovákiai magyar irodalomtörténé-
szeknek : Straka kéziratos Ady-fordításainak 
felkutatása (Földessy Gyula), Jókai cseh-
szlovákiai fogadtatása és műveinek kritikai 
visszhangja (Nagy Miklós), Magyar drámák 
a csehszlovák színpadon (Solt Andor), 
Petőfi verseinek megjelenése és kritikai 
fogadtatása (Szalatnay Rezső), József Attila 
szlovákiai kapcsolatai (Bokor László). Sőtér 
István a magyar irodalomtörténészek kéré-
sét tolmácsolta akkor, amikor a Jirásek-
múzeum és az irodalomtörténeti múzeum 
szervezete elvi szempontjainak, beosztásának, 
felépítésének részletes ismertetését kérte. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vál-
lalta a kapcsolatok szervezését és a kölcsö-
nös kérések továbbítását . 

Megjelent az Irodalomtörténeti Dokumen-
tációs Központ folyóiratának, az Irodalom-
tudományi Értesítőnek 1954. 2. száma. 
A több mint 400 lapos kiadvány a realista 
drámaírás kérdéseivel foglalkozik. Tartal-
mazza : A. 1. Burov : A tipikus és az egyéni; 
Lukács György : Marx és Engels dramatur-
giai kérdésekről ; V. Kemenov : A tragikum 
Shakespeare műveiben ; D. Scseglov : A konf-
liktus és a drámaírás művészete ; J . Min : 
Hiteles jellem—igazi művészet ; K .Trenyov: i 
A dráma nyelve c. elméleti cikkét. A dráma-
írás klasszikusaival f több tanulmány foglal-
kozik : M. Morozov : Shakespeare; A. K . 
Dzsivelegov : Goldoni ; Gorogyeckij: Puskin ; 
F . Jevnvin : L. Tolsztoj; B. Bjalij : M. 
Gorkij; P. Balasov : B. Shaw; J . Szurkov : 
K. Trenyov. Lessing születésének 225. ill. 
Csehov »Cseresznyéskert« с. darabja bemutató-
jának 50. évfordulójáról G. Fridlender ill. 
В. Jermilov tanulmányával emlékezik meg 
a folyóirat. 

(Összeállította : Vargha Balázs) 
Budapest 1954. szépt. 23. 
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