
TÁRSASÁGI HÍREK 

Л G Y Ő R I V Á N D O R G Y Ű L É S 

1971. április 16—18 között a 700. éves fennállását üdvözlő Győr 
városában tartotta meg a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tavaszi 
vándorgyűlését. Barta János elnöki megnyitójában a város szellemi 
életének jelentőségét méltatta, az egész magyar irodalom és kultúra 
fejlődése szempontjából. Utalt a régi Győr művészetének három virág-
korára, a 17. század elejére, a 18. század végére és a reformkor záró-
periódusának egyik legkiemelkedőbb fórumára, a Petőfinek is helyet 
adó Hazánk című lapra. 

„Lokálpatrióta" és nemzeti irodalomtörténet éppen a társadalmi 
haladás vonalába eső művészet felmérésében találkozik, itt válik el a 
provinciális szemlélettől — mondhatjuk nemcsak a győri vándor-
gyűlés, hanem általában a helytörténeti kutatások megélénkülése 
láttán. S e gondolat igazságát bizonyította a győri vándorgyűlés 
első napjának vitája is, mely a barokk művészet kérdéseivel foglalkozott. 
Bán Imre A magyar barokk próza változatai címmel tartott előadást; 
ezt folyóiratunk teljes egészében közli. Jenei Ferenc Győr barokk költője : 
Nyéki Vörös Mátyás címmel a korai magyar barokk költészet egyik 
jelentős alakjáról szólt. Nyéki Vörös Mátyás évtizedekig viselt fontos 
egyházi tisztségeket Győrött 317. század elején; működése, „műve lő -
déspolitikai" tevékenysége azonban nemcsak a város szellemi életében 
volt kulcsszerepű : az egész magyar irodalmi műveltség szempont-
jából is maradandót alkotott. Az ellenreformáció, a jezsuita rend 
térhódítása szolgáltatta a társadalmi alapot és a szociológiai keretet e 
barokk kultúra formálódásához, de egyúttal a győri polgárság vagyo-
nosodása, a polgárság szerepének növekedése is. Ez tette lehetővé, 
hogy a város nyomdászata, mecénásai valamint irodalma és képző-
művészete úttörő szerepet játsszon az új művészi törekvések egész 
magyarországi kibontakozása szempontjából. Jenei Ferenc nem vállal-
kozott egy teljes Nyéki-portré felvázolására, előadásában elsősorban 
a helytörténeti-kultúrhistóriai vonatkozásokat domborította ki, 
élesen hangsúlyozva a Nyékinél fellelhető polgári gondolat-elemeket, 
antifeudális indulatot. 

Galavics Géza A győri barokk művészet kezdeteit vetített képes elő-
adásban elemezte. A győri egykori jezsuita templom történetét he-
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lyezte felolvasása középpontjába, de ebből a szemszögből a 17. század 
első felének társadalmi—szellemi—művészi tendenciáit is bemutatta, 
azt, hogy milyen éles harc folyt a jezsuiták megtelepedése körül 
(1627-ben a jezsuitáknak már iskolájuk van, s 1635-től kezdték építeni 
a híres templomukat a bécsi mintájára), hogy milyen stíluskülönb-
ségek jellemezték a hosszú ideig együtt élő későreneszánsz és barokk 
világát stb. Galavics ezután érdekesen elemezte a különböző mecéná-
sok, az anyagi hozzájárulások szerepét, célját és a konkrét művészi 
eredményeket. A nem ábrázoló jellegű mecénási műtárgyaknál 
sokkal fontosabb a mellékoltárok kiemelkedő színvonala és esztétikai 
tanulsága: a Patrona Hungariae-gondolat művészi megjelenése, a 
manierista emblematika átváltása a barokk stílusba, az emblémák 
„betagozódása" az egész mű kompozíciójába stb. Oltárképek és 
könyvcímlapok izgalmas mikroelemzésével lepte meg Galavics a 
vándorgyűlés hallgatóságát, fontos új szempontokat nyújtva az egész 
(tehát az irodalmi barokkot is beleértve) 17. századi magyar művészet 
genezisének tisztázásához. 

Az előadásokat követő vitában Szörényi László Galavics Gézát 
egészítette ki egy művészi kép-motívum értelmezésében. Barta 
János a régi magyar prózairodalom fejlődésének általánosabb prob-
lémáit néhány kérdés formájában fogalmazta meg Bán Imre előadása 
nyomán. Klaniczay Tibor a három előadást méltatva a konkrét próza-
stílus-kutatások szükségességére hivatkozott. Bán Imre — Klaniczay 
szerint — inkább műfaji mint stílusváltozatokról szólt, s ha ez utóbbi-
akat akarjuk elemezni, akkor nélkülözhetetlen az antikvitásból eredő, 
de a korabeli európai gondolkodásban és retorikában is élő stílus-
módszerek és fogalmak (pl. asianus, atticus stb. stílusnorma) alkal-
mazása. A műfaji változatokat pedig kiegészíti eggyel Klaniczay: a 
Zrínyi Vitéz hadnagya által reprezentált tömör „elméleti" próza 
típusával. Végül a 17. századi nemesi hazafias szemlélet motiválta 
retorikus barokk prózastílus reformkori továbbélését, hagyományát 
hangsúlyozta, kiemelve, általánosítva Bán Imre egyik gondolatát. 
A reformkorban megerősödő patetikus nemzetfelfogás biztosítja e 
stílushagyomány átformáló-megőrzését, Zrínyi publicisztikája Köl-
csey és Kossuth prózájában él tovább. A kérdésekre, a vitára Bán 
Imre válaszolt. 

A barokk-előadás után tartotta meg alakuló ülését a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság tanári tagozata. Célkitűzéseiről e számban 
másutt szólunk. 

A második napon a TiT Irodalmi és Nyelvi Választmánya tartotta 
meg 1971. évi plénumát. Délelőtt Pálmai Kálmán egészítette ki 
szóban az írásos előterjesztést, ezt vita és határozathozatal követte. 
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Délután az irodalmi ízlés témája szerepelt a vitaülés napirendjén. 
A referátumot Szabolcsi Miklós tartotta Irodalmi ízlés — irodalmi 
ismeretterjesztés címmel. Utalt az Akadémián 1970 novemberében 
lezajlott vitára, mely a szocialista közízlés kérdéseit elvi—esztétikai— 
szociológiai megközelítésben tárgyalta. Kiindulásként néhány alap-
gondolatát ismételte meg csupán Szabolcsi ottani előadásának, az 
ízlés dinamikus jellegét, a befolyásoló tényezők rendkívüli sokrétű-
ségét, a szocialista közízlésnek a világnézetet „élettel telítő", új élet-
módot teremtő, társadalom- és emberformáló jellegét. Mi az irodalom 
szerepe a szocialista műveltség-eszményben, az egyéniségformálásban, 
s miképpen járulhat hozzá az ismeretterjesztés e funkció teljesítéséhez? 
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott a problémafelvető, vitákra sarkalló 
győri előadás. 

A tömegkommunikációs eszközök térnyerése ellenére az irodalmi 
műveltségnek a jövőben is a legnagyobb szerepe lesz az emberfor-
málásban. A „magányos olvasás" mellett (és részben helyett) azonban 
előtérbe kerülnek az irodalmi műveltség auditív típusai, így pl. 
alacsonyabb ízlésrétegeknél a T V előfoka is lehet az olvasásnak,, 
másrészt az értékes irodalmi műveltség egyik központi tényezőjévé 
is válhat. Három funkcióját emelte ki Szabolcsi Miklós az irodalom 
egyéniségformáló szerepének. A történelmit, a korhoz, társadalomhoz 
kötődő ismereteket és igazságokat közlő funkciót; a mindennapiságtól 
katarzis útján való eltávolítás morális funkcióját, mely •— minden átté-
telesség ellenére — a „változtasd meg az életed!"-felszólításon keresz-
tül az egész emberi személyiséget neveli s az esztétikai funkciót, mely 
a kifejezéskincs, a nyelvi kultúra, a ritmus-, látás- és zeneiség-crzé-
kelés stb. fejlesztésével jellemezhető. A három funkció sajátos egység-
ben van jelen s az irodalmi ismeretterjesztésnek mindhármat „szol-
gálnia" kell. De milyen az ismeretterjesztés hatásfoka? Átfejleszthe-
tők-e alacsonyabb izlésrétegek magasabba? Központi kérdése ez az 
utóbbi évek vitáinak. Kétségtelen, hogy sok objektív tényező, min-
denekelőtt a munkamegosztásban foglalt hely, az iskolai végzett-
ség „szükségszerűségi bázis" az ízlés számára, az erős determinálás a 
primitívebb ízlés felé tol — még ma is — jelentős rétegeket. De az 
objektív szükségszerűség terheinek leküzdését mégsem csupán a 
tudat szféráján kívülről kell várni: a fejlesztés elvi lehetőségét az 
ízlésnevelő ismeretterjesztés is biztosítja. A Jókai-művekben is meg-
van pl. az a pozitív tendencia, amelyik a morális és történeti funkció 
érvényesülésével a giccstől, álromantikától, álomvilágtól való el-
távolodásra ösztönözheti olvasóját. S ugyanez a helyzet mai irodal-
munkkal: a modern magyar irodalomban is jelen vannak az ember-
nevelést, társadalomformálást serkentő szép dokumentumok. 

Bodnár György hozzászólása a giccs és a „kikapcsolódás" prob-
lémáit érintette. Az embernek van egy természetes, ősi játék- és. 

16 Irodalomtörténet 
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pihenési ösztöne, amely elvileg nincs ellentmondásban az értékes 
művészetre orientált katarzissal. A baj akkor jelentkezik, mikor ezt 
a kikapcsolódási szükségletet a szórakoztatóipar álművészi termékkel 
elégíti ki, amikor társadalmi-esztétikai általánosításra törekszik egy 
ilyennek ellentmondó „műfaj"-típus, a giccs. Ez ugyanis éppen a 
szocialista embertípus, a közéleti- tudatos emberi magatartás ellen 
dolgozik automatizációs, sablonjellegű módszerével; a viszonyokban 
való megrögzítést s nem a viszonyok (s ezáltal az emberek) átépítését 
szolgálja a passzív kényelemre apellálva. S noha a mai társadalmi 
körülmények objektív okokból még sokakat kényszerítenek erre, az 
ízlésnevelő, tudatosító folyamatok sokat is segíthetnek. BodnárGyörgy 
ezután ennek az „automatizációs irodalom"-nak néhány típusát 
elemezte, a giccses életrajzi regényeket, a társadalmi kérdésekben is 
állástfoglalni akaró krimit (amely „puszta" kikapcsoló elmejátékként 
hasznosabb, mint „ideologizált" változata; szemben az értékes köz-
életi művészettel) s végül a Szabó család-típusú műveket. 

Miklós Pál arra vállalkozott, hogy az egyéni ízléstípusokat — 
amelyeknek (a közízléssel szemben) pszichológiai megragadhatóságát 
hangsúlyozta — tipizálja, a magatartások formájában írja le. Élénk 
érdeklődéssel fogadott felosztása 4 ízléscsoportot különít el, az 
,,írástudók"-ét, a „vájtfülűekét", a „fogyasztókét" és a könyvet alig 
kézbe vevő, slágerszövegeken élő ,,masszá"-ét. Az egyes ízlésrétegekbe 
kerülésnél az iskola a döntő mozzanat, sokaknál már sajnos itt lezárul 
a továbblépés lehetősége. A könyvpropaganda és a könyvkritika 
sem tesz eleget a kommersz kultúrán élő fogyasztók és a szinte kultúra 
nélkül élő tömegek megmozgatásáért. A tömegkommunikáció, a 
vizuális ismeretterjesztés elterjedésének idején (noha nem mereven 
szembeállítva) a nyelvi kultúra presztízsének helyreállítása és megszi-
lárdítása mellett érvelt Miklós Pál. Mivel az emberi gondolkodás 
nyelvi jellegű, az anyanyelvi műveltség fejlesztése nélkül az emberi 
magatartás és gondolkodásmód sem építhető tovább, a nyelvi kul-
túra tehát a gondolkodás nagy iskolája, lehetősége. Az irodalmi 
és nyelvi ismeretterjesztés még szorosabb összekapcsolására — 
a fejlett gondolkodáskultúra érdekében — rendkívül szükség van. 

Pernesz Gyula a győri közművelődés múltjáról, nagy teljesítmé-
nyeiről, a Tanácsköztársaság alatti helyi kulturális törekvésekről, a 
népművelés és a könyvtárak mai helyzetéről számolt be. Külön 
kitért a Győri Vagongyárban végzett olvasási felmérés tapasztalataira. 

Gereben Ferenc egzakt ismeretek birtokában szólt hozzá az ízlés-
rétegek kérdéséhez. Az olvasásszociológia néhány módszertani 
problémájának felvetése után a 60-as évek fő tendenciáit jellemezte, 
mindenekelőtt a klasszikus irodalom visszaszorulását és a mai irodalom 
előretörését. Ez a folyamat nem egyértelműen pozitív, hiszen a maiság 
nem jelenti egyben a színvonalas korszerű művészet iránti igényt is 
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minden rétegnél: a klasszikusok háttérbe kerülése, az irántuk való 
érdeklődés lanyhulása értékcsökkenéssel is jár. A mai ízlésrétegeket az 
iskolai végzettség és a foglalkozási struktúra alapján írhatjuk körül. 
Az iskolai végzettség emelkedése az újabb és értékes irodalom iránti 
növekedéssel párhuzamos, míg az alacsonyabb végzettség a múltba-
fordulás olvasói magatartásával kapcsolatos; ez a tendencia klasszikus 
értéket sem zár ki (Petőfi, Mikszáth), de hiányzik érdeklődéséből a 
kortársi irodalom. Gereben Ferenc statisztikai adatokkal, felmérések 
tanulságainak ismertetésével jellemezte az egyes rétegeket, szólt az 
értelmiségiek, az alkalmazottak és a munkások olvasási szokásairól, 
az olvasók arányairól stb. Ezután azt bizonyította, hogy az egyes 
ízlésrétegekben domináló írók ún. vonzási és taszítási skálákba ren-
dezhetők (pl. a Jókai-kedvelés mely más írók szeretetével jár együtt s 
melyeknek mond ellent?); ezek azonban nem mindig bonthatók 
szét az értékes és nem-értékes irodalom periódusaira : korhoz kötött-
ség, stílus, külsődleges mozzanatok is színesítik az ízlésrétegek karak-
terisztikumait. A cél azonban — bármily nehéz is ez — az értékes, 
korszerű irodalomhoz való felemelkedés biztosítása. 

A vándorgyűlés harmadik napjának az irodalom és a tömegkommuni-
káció viszonyáról szóló előadásai szorosan kapcsolódtak az ízlés-vitához. 
Joggal, hiszen a tömegkommunikációs eszközök nyitottsága, óriási 
hatásfoka különös élességgel veti fel az ízlésfejlesztés problémáit, a 
„mit és hogyan?" kérdéseit, itt nyíltak meg a lehetőségek egy új 
értékes kollektív kultúra megteremtésére, de reális a másik alternatíva 
is (ha nem győzzük le) : a giccs kényelemre és gondolattalanságra 
szoktató módszerének elterjedése. Óriási felelősség hárul tehát a TV-re 
és a rádióra; eddig soha nem látott tömegekkel ismerteti meg a mű-
vészet vívmányait, de a gyengébb produkciókkal a konzum-kultú-
rának is sajnos legnagyobb hatású terjesztői. 

Boldizsár Iván személyes élményekkel kezdte vitaindító előadását, 
a rádiónak az emberi életbe sorsdöntőén belenyúló szerepéről, a 
televíziózástól való kezdeti idegenkedéséről s ennek fokozatos fel-
oldódásáról szólt. Utalt a telekommunikáció körül folyó vitáira, s 
folytatta is ezt a vitát, helyesbítve és helyreállítva néhány neki tulaj-
donított, helytelenül interpretált véleményt. A telekomunikáció 
melletti kiállása nem a könyv ellen, az olvasás háttérbe szorításának 
apológiáját szolgálja („hiszek a könyvben"), hanem az ugrásszerűen 
megnövekedett hatáslehetőség realitásának tudomásulvételét, az e 
lehetőségben rejlő pozitív társadalmi energiák melletti elkötelezettsé-
get jelenti. Nem ért egyet McLuhan-nel, akinek elméletében ugyan 
számos részigazság van, de filozófiai-elvi mondanivalója hamis, 
hiszen szerinte a telekommunikációs közlés határtalan kiterjedésével 
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e közlés tartalma szinte elveszti funkcióját, s maga a közlés, a kommu-
nikáció formális mozzanata válik döntővé. 

A TV-ben rejlő lehetőségeket pozitív társadalmi tartalomnak kell 
érvényesítenie: a TV nem egyszerűen hírközlő és szórakoztató nagyü-
zem, hanem az alkotás, a kultúra nagy dimenziója, új kiterjedése s 
ezzel a társadalom- és emberformálás fontos alternatívája lehet. Azo-
nos ez a funkciója az irodaloméval : szövetségesek tehát, egymást Segí-
tik. Csakhogy ehhez az kell, hogy a művészek, írók is felismerjék ezt, 
maguk álljanak e folyamat élére, nem mondva le írói szerepükről, de 
TV-ben is gondolkodva, a TV számára is többet alkotva, mert ellen-
kező esetben a sekélyes, kommersz művek fogják eluralni a TV-
műsorokat. A telekommunikációs forradalom azonban nemcsak 
igényli a művészet „részvételét": maga is befolyásolja a művészetet, 
elmosva műfaji határokat s újtípusuakat teremtve. A közönség szá-
mának ugrásszerű felduzzadása és az értékes mondanivalójú új mű-
fajú alkotások elterjedése egy modern „népművészet" felé vezethet, 
melynek fő jellegét a közös élmény, az egyszerre-átélés biztosítja: 
az emberek milliói egy időben élik át — mégha lakásukban is -— saját 
történelmüket. S ennek az élménytípusnak a nagy hatásfokát bizo-
nyítják az emberek másnapi vitái — döntő tehát, hogy miről, milyen 
élményről, milyen műsor után folynak ezek az új közösségi benyomá-
sokat ébresztő T V körüli beszélgetések. A kulturális forradalom nagy 
lehetőségét jelenti számunkra a TV s általában a tömegkommunikáció, 
nem a hagyományos íráskultúra ellenében, hanem arra épülve, azt 
is befolyásolva. 

Szablyár Ferenc a rádiózás, a rádióműsorok problémáit elemezte, 
megismételve a Boldizsár által is említett gondolatot : az írók intenzív 
bekapcsolódása nélkül elképzelhetetlen a fejlődés. Szólt a versmondás, 
a mai magyar irodalom, a kritika rádió-beli helyzetéről, az ifjúsági 
műsorok „össznépi hatásá"-ról; az ízlés- és emberformáló ismeret-
terjesztés, a műelemzések gondjairól. 

Szűcs Andor a TV szemszögéből (konkrét műsorproblémákon 
érzékeltetve) vetette fel a nehézségeket, hangsúlyozva a TV és a 
könyv szövetséges és nem versenytárs voltát. Szólt a magyar tévézés 
két speciális vonásáról, a színházi közvetítések nagy szerepéről és a 
„rádiószerű" indulásról, majd ő is azt hangsúlyozta, hogy a jelenleg 
elért szép eredmények ellenére sok a színvonaltalan műsor. A második 
csatorna beindításával (ez a közművelődési jellegű lesz) még éleseb-
ben vetődik fel a TV-ben is, hogy az írók aktívabb résztvétele nélkül 
elképzelhetetlen a továbblépés. 

Z. Szabó László az iskolai oktatás és a tömegkommunikációs 
ismeretterjesztés kapcsolatáról szólt, élesen kritizálva az iskolai iro-
dalomoktatás korszerűtlenségét, egyoldalúan ismeretközlő és nem 
nevelő, gondolkodásra késztető jellegét. A rádió és a T V — korszerű 
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módszereivel — óriási segítséget nyúj that az egész oktatási rendszer 
továbbfejlesztése, a hatékony művészetre nevelés szempontjából. 

Nagy Andor a televízió műsorpolitikáját elemezte s az irodalmi 
ízlés fejlesztésében betöltött hasznos szerepét méltatta. 

Pálmai Kálmán hozzászólásában az anyanyelvi-irodalmi műveltség 
továbbra is fundamentális szerepét húzta alá éppen a nyelvi-akusztikus 
rendszerű tömegkommunikációs eszközökre utalva az olvasás mellett. 
Másrészt a tudományos kutatások, a kritika életközeliségét, az iskolára 
és ismeretterjesztésre való közvetlenebb orientáltságát sürgette, végül 
a hagyományos és a mai irodalom arányainak eltorzulás-jeleivel fog-
lalkozott a TV műsorai s az iskolai tapasztalatok nyomán. 

Boldizsár Iván válaszában, még egyszer szót emelt az irodalom 
és tömegkommunikáció szövetségesi viszonya mellett, majd esetleges 
későbbi viták témájául jelölte meg az itt kevéssé elemzett két problé-
mát : az új műfajok, az írók TV-ben gondolkodásának témáját, va-
lamint a közönség „országos részvétele", a közvélemény fontos 
szociológiai vonatkozásait. 

Szabolcsi Miklós elnöki zárszava kétnapos vitát foglalt össze. 
Optimistáknak kell lennünk — mondta —, hiszen a műveltség ter-
jesztésében jelentős sikereket értünk el, a népesség igen széles rétegei 
kerültek be a kultúra áramkörébe. A fehér foltok azonban bántóak, 
megoldást sürgetnek; noha a kulturált ízlésű és műveltségű (s csak 
ennyiben) „felső" réteg számban és minőségben gyarapodott . Óriási 
hatalom van a T V és a rádió kezében, két alternatíva áll előttünk: 
nemcsak a szocialista kulturális forradalom egyik felhajtó ereje lehet-
nek, hanem fennáll a lefelé nivellálódás, az életmódbeli, gondolkodás-
beli, kulturális konzerválódás veszélye is. Nem az i rodalmi műsorok 
színvonala itt a probléma, hanem (elsősorban a TV-nél) a műsorszer-
kezet, a színvonalas műsorok giccsbe-ágyazottsága, az értékes adások 
értékrontó kontextusa: hiszen a nézők többsége n e m egy-egy ki-
választott produkciót, hanem a TV-műsort nézi. A friss politizálás 
is gyakran hiányzik, sok az üres híradó — mindez együtt (éppen a 
rádió sok tekintetben világszínvonalú műsorával szemben) a lefelé 
nivellálódást szolgálja. S itt szó sincs valamiféle arisztokratizmusról, 
nem a szórakozás, hanem a színvonaltalan kommersz-áradat ellen 
kell fellépni. A mai fiatal nemzedék számos rétegének ízlése mutat 
egy új harmónia felé, amelybe Thomas Mann és Bach mellett a szín-
vonalas szórakozás pl. a beat-zene is belefér. Nincs eleve reménytelen 
réteg, de az ízlésfejlesztés (s ezen keresztül a tömegek kulturális—gon-
dolkodásbeli—közéleti nevelése) rendkívül nehéz feladat, sok minden 
múlik a tömegkommunikáción. 

AGÁRDI PÉTER 
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T A N Á R I TAGOZAT 

A győri vándorgyűlés keretében tartotta alakuló ülését aMagyar 
Irodalomtörténeti Társaság tanári tagozata. Barta János elnöki 
bevezető szavaiban a tagozat létrejöttének szükségességéről, körül-
ményeiről szólt. Ezután a tagozat irányítóinak személyére tette meg a 
Társaság vezetőségének javaslatát, amit az alakuló ülés elfogadott. 
Eszerint a tagozat vezetője: Pálmai Kálmán, titkára: Kulcsár Adorján, 
tanácsadó tagjai: Bécsy Tamás (Pécs), Jobbágy Károlyné (Budapest), 
Makay Gusztáv (Budapest), Méhes Lajos (Győr), Nagy Kálmán 
(Miskolc) és Papp János (Békéscsaba). 

Pálmai Kálmán röviden vázolta a tagozat működésének lehetősé-
geit, célkitűzéseit és javaslatot tett néhány adminisztratív intézkedés 
megtételére (ezek azóta megtörténtek). 

A tanári tagozat megalakulásáról hírt adott a Köznevelés ez évi 
io. száma is; az ott megjelent felhívás alapján többen kérték felvéte-
lüket Társaságunkba. (A névsort, a már előzőleg felvett tagok sorai 
közt, a szervezeti hírekben közöljük.) Ugyancsak e számunkban, a 
hátsó borítólapon található a tanári tagozat felhívása. 

RENDEZVÉNYEK 

Heinrich Mann születésének ioo. évfordulója alkalmából Társa-
ságunk, az Országos Béketanács, a Magyar írók Szövetsége és a 
Magyar P.E.N. Club március 31-én a Fészek Klubban emlékestet 
rendezett. Vajda György Mihály emlékezett Heinrich Mannra; 
közreműködött : Berek Kati. 

A magyar verselmélet vitás kérdései. (Szótagszám? Nyomaték? Hang-
súly? Tagolás?) címmel Kecskés András tartott vitaindító referátumot 
május 18-án Társaságunk és az MTA Stilisztikai és Verstani Munka-
bizottsága közös rendezésében. A felkért hozzászólókon, Gáldi 
Lászlón és Vargyas Lajoson kívül résztvett a vitában: Péczely László, 
Szabolcsi Miklós, László Zsigmond, Elekfi László, Kiss Ferenc, 
Szuromi Lajos, Nagy Miklós. 

Az M T A Irodalomtudományi Intézete és Társaságunk összeha-
sonlító irodalomtudományi szakosztálya rendezésében tartott előadást 
június í r - é n Pierre Abraham Az ,,Histoire littéraire de la France"I. 
(des origines à 1600) és II. (de à 1 y 15) köteteinek szerkesztési problémái-
ról 
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SZERVEZETI HÍREK 

Nyugdíjas tagdíj 

Néhány nyugdíjas tagtársunk javaslatára foglalkozott a Társaság 
vezetősége a nyugdíjas-tagdíj kérdésével. Min t köztudot t : m ú l t évi 
közgyűlésünk az évi tagdíj összegét egységesen 50.— Ft-ban ál lapí-
totta meg. A Társaság vezetősége, átérezve az igény jogosságát , 
határozatot hozott , hogy 1971. évtől nyugdíjas tagjaink évi tagdí ja : 
25,— Ft. 

Tagfelvételek 

Múlt évi közgyűlésünk óta felvételt nyer tek Társaságunk tagjai 
sorába a következő kollégák (a helyiség-megjelölés nélküliek: b u d a -
pestiek) : 

Agárdi Péter, Balogh Ferencné (Balatonalmádi), Balogh László, 
Bauer T iborné (Sopron), Bécsy Tamás (Pécs), Bognár Tas, B o n g o r 
János (Kaposvár), Csanda Sándor (Bratislava), Csányi László (Szek-
szárd), Csontos Sándor (Komló), Cynolter Károly, Czúth Béláné 
(Szeged), Egeli Józsefné (Szerencs), Fehér Géza, Fülöp László (Deb-
recen), Gálos Tibor , Alekszandr Gerskovics (Moszkva), Göb lyös 
György, Görömbei András (Debrecen), Haraszti Lajos (Oroszlány), 
Imre László (Debrecen), Irányi István (Mezőberény), Juhász Béla 
(Debrecen), Kardos Győző (Aszód), Korompai János (Eger), Kovács 
Béla (Jászágó), Kovács Ferencné (Miskolc), Kovács Géza (Ajka), 
Kovács Józsefné (Monor), Kovács Magda, Kovács Miklósné (Szeged), 
Kun András (Debrecen), Laczkó Andrásné (Szécsény), Lakatos Atti la 
(Orosháza), Lengyel László (Sárisáp), Lilienberg Sándorné, M e n n e r 
Magdolna (Miskolc), Miklóssy János, Miklósvári Sándor, Mohácsy 
Károly (Székesfehérvár), Molnár János (Tatabánya), Muráth Is tvánné 
(Pécs), N a g y Imre (Pécs), Németh Károly (Kiskunfélegyháza), 
Rézműves János (Miskolc), R ó n a y László, Scher Tiborné, S c h w a l m 
Pál (Baja), Süveges Mihályné (Oroszlány) Szabolcsi József, Szabó 
Imréné (Kajdacs), Szakolczay Lajos, Szerényi Antalné, Szíjártó István 
(Kaposvár), Szuromi Lajos (Debrecen), T i m á r Györgyné, T ó t h 
Zsuzsa (Csorna), Török Györgyné , Vincze Gáborné (Dombrád) , 
Virányi Pál (Szánk), Zemplényi Ferenc. 

Az Irodalomtörténet régi hagyománya, hogy időnként közli a Társa-
ság teljes tagnévsorát. Ez a közlés már hosszú idő óta nem tö r t én t 
meg. A jelenleg folyó tagfelvételek lezárása u tán e régi h a g y o m á n y t 
felelevenítjük és ez évi 4. számunkban közöljük, hogy kik a tagjai a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. 

P. R . 




