
TÁRSASÁGI H Í R E K 

Pécsi vándorgyűlés 

Társaságunk 1960. évi őszi vándorgyűlé-
sét Pécsett rendezte, 1960. október 21—22— 
23-án, a Pécsi Pedagógiai Főiskola dísz-
termében. 

Az irodalomtörténészek háromnapos t a -
nácskozását a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság nevében Wéber Antal tudományos 
t i tkár nyi tot ta meg. Ezután került sor Kla-
niczay Tibornak, a Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtörténeti Intézete igaz-
gatóhelyettesének A magyar irodalom rene-
szánsz korszaka című előadására. (Az elő-
adást e számunk tartalmazza.) Az előadást 
követő vitát Kolta Ferenc, a Pécsi Peda-
gógiai Főiskola tanszékvezető docense ve-
zette. A vitában felszólalt: Zolnay Béla, 
Oerézdi Rábán, Kolta Ferenc, Mihályi Gábor, 
Lengvel Dénes, Pirnát Antal és Kovács 
József. 

A vándorgyűlés első napján este a Pécsi 
Városi Tanács és a Pécsi T IT Irodalmi szak-
osztálya fogadást adott a résztvevő irodalom-
történészek tiszteletére a Bartók Béla Klub-
ban. A barát i ismerkedés és beszélgetés előtt 
a Pécsi Irodalmi Színpad tagjai négy pécsi 
költő: Bárdosi Németh János, Csorba' Győző, 
Pákolitz István és Pál József verseiből adtak 
elő, majd a Pécsi Kamarakórus , Dr. Vargha 
Károly főiskolai tanár szövegével, kamara-
kórus-művekkel szerepelt. 

A vándorgyűlés másodnapján Barta János, 
a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye-
tem professzora t a r to t t előadást Keminy 
Zsigmondról, a szépíróról. 

A vándorgyűlés ezen ülésén részt vett a 
Német Tudományos Akadémia hazánkban 
tar tózkodó delegációjának két tag ja : Dr 
Engelberg professzor, a Német Tudományos 
Akadémia Történet tudományi Intézetének 
vezetője és Dr. Ludwig professzor, a Német 
Tudományos Akadémia tudományos után-
pótlással foglalkozó osztályának vezetője. 

Barta János professzor előadásában elmon-
dot ta , hogy Kemény Zsigmond értékelésével, 

megfelelő méltatásával még adósak a köz-
véleménynek az irodalomtörténészek és 
kritikusok. Az előadó — amint azt az elő-
adás címe is mu ta t t a — a Kemény Zsigmond-
problémához Kemény regényein, szépírói 
munkásságán keresztül kívánt közeledni. 
Hangsúlyozta, hogy Kemény élete és regényei 
tele vannak ellentmondásokkal, s ezeknek 
a feltárása hozzásegíthet az író megértésé-
hez. Az előadás további részében Kemény 
Zsigmond regényeinek formai- és stílusprob-
lémáival, alakjainak lélektani vizsgálódásá-
val foglalkozott. 

A vitában felszólalók (Kardos Pál, Horváth 
Károly, Nagy Miklós, Wéber Antal, Bóka 
László, Pándi Pál, Nemes István, Martinkó 
András és Tóth Dezső) több szempontból 
egészítették ki Barta János professzor elő-
adását . A vita Tóth Dezső zárszavával ér t 
véget. 

A vándorgyűlés befejező programja az 
október 23-án délelőtt fél 10 órakor kezdődött 
ankét volt, amelyen a vitaindító előadást 
Király István egyetemi tanár ta r to t ta . Az 
ankét élő irodalmunk kérdéseivel foglalkozott. 

Király István bevezetőül kifej tet te , hogy a 
fiatalabb magyar írónemzedék művein erős 
polgári hatás érezhető. Ennél a kérdésnél 
tér t ki krit ikánk mai helyzetére, s hangsú-
lyozta, hogy a kritika feladata a jószándékú 
írókat segíteni abban, hogy elsajátítsák a 
szocialista-realista esztétikai elveket. Beszélt 
ezután Király István a modernségről, mint 
irodalmi irányzatról, ennek hatásáról i f júsá-
gunk körében. Elmondot ta , hogy a modern 
alkotások iránti érdeklődésnél az a ba j , hogy 
ezen i rányzat haladó nézetű képviselői mel-
lett nagymértékben hatnak dekadens nyugat i 
írók és költők művei. Ezeken az alkotásokon 
pedig, melyekben a kilátástalanság, a remény-
telenség, a cinizmus és nihilizmus egyaránt 
megtalálható, nem nevelődik optimista szem-
léletű nemzedék. I t t is r ámuta to t t a kri t iku-
sok, irodalomtörténészek fontos fe ladatára: 
segítsék a fiatalokat és ál talában az olvasó-
kat olvasmányaik helyes értékelésében. 
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A hozzászólók ( Kolta Ferenc, Bóka 
László, Kardos Pál, Koczkás Sándor és 
Mihályi Gábor) a modernség haladó és deka-
dens irányzatai között igyekeztek határ-
vonalat húzni. 

Az ankét és ezzel a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság vándorgyűlése a vitavezető 
Pándi Pálnak, a Társaság főt i tkárának zár-
szavával ért véget. Pándi Pál köszönetet 
mondott a Pécsi Pedagógiai Főiskola Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszéke oktatóinak: Knlta 
Ferenc tanszékvezető docensnek, valamint 
Péczely László és Nemes István adjunktusok-
nak odaadó munkájukér t , amellyel nagy-
mértékben elősegítették a vándorgyűlés 
sikeres megrendezését. 

A pécsi vándorgyűlésen elhangzott előadá-
sokat (Barta János : Kemény Zsigmond, a 
szépíró, és az élő irodalmunk kérdéseiről meg--
rendezett ankét Király István által t a r to t t 
bevezetőjét) és azok vitáit legközelebbi szá-
mainkban közöljük. 

Vitaülés 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1960. 
november.8-án délután fél 6 órai kezdettel 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
közös vitaülést rendezett Fónagy Iván A költői 
nyelv hangtanából című könyvéről. 
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