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Juhász Ferencné Bródy Sándorról írott monográfiájából a „sorsát 
kereső" író alakja bontakozott ki talán a legszebben; az a küzdelem, 
amelynek erkölcsöt és magatartást teremtő erőfeszítésében az emberi 
személyiség végső formát ölt, megszilárdul s szoborszerű teljességben 
lép a világ elé. A sorskeresés komoly emberi igényének és önvizsgá-
latot, önalakítást kívánó etikájának Juhász Ferencné rövidre szabott 
életében is megvolt a maga szerepe. A népi kollégium hódításra és 
munkára készülődő fiataljai között, a könyvek fölé hajolva, a tanári 
katedrán ő is a sorsát kereste; a maga igazabb lehetőségét, hivatását, 
amelyet be kell töltenie, hogy alakítson valamit a világ arculatán. 
Igy lett belőle a magyar irodalom, a magyar művelődés kutatója, aki 
már megfogalmazta a maga feladatait, tető alá hozta első műveit, és 
akinek terve, munkája lett volna még elég, ha erejét és idejét nem 
méri ki oly kegyetlen szűkmarkúsággal a korai pusztulás. 

Igy sem kevés, amit elvégzett, s ami utána maradt. H o s r r í évek 
munkája nyomán 1972-ben jelent meg Bródy Sándorról írott monog-
ráfiája: az első igényes és teljes pályakép, amely a századfordulónak ezt 
a nagy hatású és nagy tehetségű íróját végre méltóképpen mutatja be, 
s kijelöli számára a megérdemelt rangos irodalomtörténeti helyet. 
A Bródy-monográfia egy író és egy életmű alapos, gondolatokban 
gazdag és megjelenítésben eleven ábrázolása, egyszersmind egy kor-
szak felidézése volt. Egy korszaké, amelyet mind gazdagabbnak 
és mind érdekesebbnek mutat a kutatás. E korszak: a századvég és a 
századforduló, a maga újat akaró vállalkozásaival, emberi közössége-
ket és kapcsolatokat alakító küzdelmeivel, jövőt formáló kísérletei-
vel. Korszak, amely újragondolta a természet, a társadalom és a mű-
vészet törvényeit, elutasította a kiüresedett régi ideálokat, s újakat 
fogalmazott, vagy legalább megpróbálkozott ezzel. Ennek a mozgal-
mas és eleven, újító és kísérletező kornak a világát derítették fel Juhász 
Ferencné tanulmányai. Ezek a tanulmányok az eszmetörténet esz-
közeivel világították meg a századvég, a szecesszió művészeti életét. 
Egy letűnt kor gondolkodását közelítették meg, fogalmait írták le, 
„rekonstruálták", ahogy mondani szokás. Juhász Ferencné azt kutatta, 
hogy a szecesszió elméletírói és művészei miként gondolkodtak a 
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művészet, a társadalom és az ember nagy kérdéseiről. De nemcsak 
a kor eszmetörténetét akarta megvilágítani, hanem emberi viszonyait, 
emberi közérzetét is, azt az érzésben és magatartásban beálló válto-
zást, amely titokzatosnak tetsző, mégis felderíthető logikus rendszer-
ként ott van a nyilatkozatok, elméletek és művek mögöt t . 

Mert Juhász Ferencnét mégiscsak az ember érdekelte elsősorban: 
nemcsak történész volt, hanem figyelmes, jóakaratú és bölcs asszony 
is, aki csendesen, ám határozottan adta elő a maga igazságait, és aki-
nek véleményére érdemes volt odafigyelni akkor is, ha nem a szak-
máról beszélt. Költő felesége volt, aki nemcsak a könyvek és cédulák 
között került kapcsolatba a művészettel, hanem a köznapok világá-
ban is, amelyet Juhász Ferenccel osztott meg több mint két évtizeden 
át. A köznapok aztán a versek révén mégis mások, többek lettek, mint 
pusztán köznapok, s Juhász Ferencné emlékét ezért nemcsak irodalom-
történeti tanulmányai őrzik, hanem ezek a versek is: beléjük balzsa-
mozva él tovább. 

POMOGÀTS BÉLA 

R E N D E Z V É N Y E K 

TISZTELET PETŐFINEK 
1 8 2 3 — 1 9 7 3 

A költő születésének 150. évfordulója alkalmából Társaságunk a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal és Bács-Kiskun Megye 
Tanácsa közreműködésével Petőfi-vándorgyűlést rendezett 1973. 
március 16-án, 17-én és 18-án Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kis-
kőrösön és Szabadszálláson. 

A Városi Tanács dísztermében rendezett másfélnapos kecskeméti 
program nyitóülésén üdvözölte a vándorgyűlést Madarász László 
megyei elnökhelyettes. Ezt követően Barta János: Petőfi és Arany, 
Nagy Miklós: Petőfi és Jókai, Kerényi Ferenc: Petőfi és baráti köre, 
majd Bata Imre: Petőfi és József Attila címen tartotta meg előadását. 
A vándorgyűlés másodnapjának délelőtti, még kecskeméti programja 
a költő világirodalmi kapcsolatai jegyében szerveződött, melynek 
keretében Ruttkay Kálmán: Petőfi és az angol irodalom, Szegedy-
Maszák Mihály: Petőfi és Shelley, valamint Martinkó András: Petőfi 
és Karl Beck című előadására került sor. 

Március 17-én délután Kiskunfélegyházán folytatta munkáját a 
vándorgyűlés; itt Fekete Sándor tar tot t előadást Félegyháza és Petőfi 
címen. A következő napon Kiskőrösön, a Petőfi-háznál rótta le a 
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költő iránti tiszteletét koszorújával is a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság és a vándorgyűlés száznál több résztvevője, majd megtekin-
tette a kiskőrösi Petőfi-emlékhelyeket. Délután pedig Szabadszálláson 
zárult a háromnapos vándorgyűlés Urbán Aladár: Az 1848-a válasz-
tások és Petőfi című előadásával. 

A Társaság Petőfi-vándorgyűlésének anyaga az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Petőfi-ülésszaka ekőadásaival együtt könyvalak-
ban is megjelenik a Tankönyvkiadó kiadásában. 

* 

A Társaság tanári tagozatának tavaly indított előadás-sorozata foly-
tatásaként a tanári tagozat, a Szakfelügyeleti és Továbbképzési Intézet, 
valamint a Pedagógusok Szakszervezete „Fáklya" Klubjának közös 
rendezvényeként tartott április 27-én Pándi Pál előadást Petőfi 
és a nemzetiségek címen. 

* 

A Magyar Szakosztály május 2-án felolvasó ülést tartott, amelynek 
előadója Vajda György Mihály volt. Vajda György A naturalizmus 
sturkturája címmel számolt be kutatásairól, amelyek az áramlat legfőbb 
jellemzőinek feltárását célozták: a világkép és esztétikai alapelvek 
mellett ismertette a naturalizmus módszerét és sajátos nyelvi és kom-
pozíciós stb. stílusjegyeit, rámutatva arra, hogy az utóbbiak nincsenek 
mindig szoros kapcsolatban az előbbiekkel. A naturalizmus biológiai-
determinista szemlélete nincs meg az 1850-es évek előtt, de a jelleg-
zetes vizuális, környezetábrázoló pontosság megjelenhet már pl. a 18. 
században is. Csak ilyen értelemben beszélhetünk „időtlen" naturaliz-
musról vagy „örök" romantikáról stb. 

A hozzászólók közül Egri Péter főként Hemingway és a naturaliz-
mus viszonyát fejtegette (cselekménytelenség és naturalizmus), Czine 
Mihály a kelet-európai különbségekre hívta fel a figyelmet, Salyámosy 
Miklós pedig a német naturizmus társadalmi és művelődéspolitika 
szerepéről beszélt. 

MADACH-ÜLÉSSZAK 

Madách Imre születésének 150. évfordulója alkalmából Társaságunk 
a TIT Nógrád megyei szervezetével és a Nógrád Megyei Tanács VB 
Művelődésügyi osztályával együttműködve tudományos ülésszakot 
rendezett Salgótarjánban május 21-én. Wéber Antal főtitkár meg-
nyitója után Horváth Károly Madách és a poème d'humanité címmel 
tartott referátumot. Az előadást követően A szónok Madáchról 
Lengyel Dénes, Madách közéleti szerepléséről Krizsán László történész 
és Szabó Béla muzeológus korreferált. 
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Az ülésszak résztvevői: az előadók és a Salgótarjánból, valamint a 
megyéből érkezett magyar szakos tanárok, könyvtárosok, muzeo-
lógusok délután ellátogattak Csesztvére, ahol megtekintették az év-
forduló tiszteletére rendezett Madách-emlékkiállítást. 

* 

MEGALAKULT A GOETHE TÁRSASÁG MAGYAR TAGOZATA 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság szervezeti kereteihez kötöt-
ten 1973. április 14-én megalakult a nemzetközi Goethe Társaság 
(Goethe-Gesellschaft in Weimar) magyar tagozata, amelynek Buda-
pesten a Petőfi Irodalmi Múzeum biztosított működési teret. A meg-
alakulás alkalmából Helmut Holtzhauer, a weimari Nationale For-
schungs- und Gedenkstätten főigazgatója, a Goethe Társaság nemzet-
közi elnöke tartott előadást a Goethe-kor irodalmáról Die literarische 
Revolution címen. Az alakuló ülésen megjelent nagyszámú érdeklődő 
I I tagú intézőbizottságot választott és megbízta az ügyek tovább-
vitelével, a tagozat programjának előkészítésével. Az intézőbizottság 
elnöke Keresztury Dezső, tagjai Báder Dezső, Illés László, Hajnal 
Gábor, Halász Előd, Mollay Károly, Némedi Lajos, Vajda György 
Mihály, Varga Károly, Walkó György, titkára Szilágyi Lászlóné. 
A tagozat 1973 őszén kezdi meg működését. 


