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nelmi kihívás új helyzetet teremtett: Lukács, a marxista filozófia majda-
ni hegemóniáját akarta eló'készíteni. 

Az Irodalomtörténeti Társaság ebben a helyzetben Alszeghy Zsolt 
elnökségével és a titkári beszámolóban megfogalmazott szaktudományi 
programmal nem élhetett tovább. 1947 második felében megszűnt, csak 
azért, hogy 1949-ben újjáalakulva-megújulva, a korszakhoz igazodva 
folytassa munkáját. A Társaság 1949-ben Lukács György elnökségével 
fejlődésének új szakaszát kezdte meg. Ez az új korszak jelentős szak-
tudományi eredményeket hozott: a regionális csoportok létrehozása 
után kiszélesítette a Társaság tömegbázisát, bekapcsolta a tudomány-
népszerűsítő és a kutatómunkába az érdeklődő tanárokat, a társasági 
üléseket a legfontosabb irodalomtörténeti problémákról rendezett 
vitákat, intézményesítette a vidéki és a pesti vándorgyűléseket, érdek-
lődési körébe vonta a világirodalmat, s - napjainkig gondolva az ese-
ményeket — egyre inkább egyik kezdeményező fóruma lett az iro-
dalomtudomány permanens korszerűsítésének is. 

NAGY MIKLÖS: 

KOMLÓS ALADÁR, AZ IRODALOMTÖRTÉNÉSZ 

Aki ma ötven évnél idősebb, az kortársként láthatta, hogy épült fel 
az 1945-öt követő jó negyedszázadnyi idő alatt Komlós Aladár iro-
dalomtörténeti munkásságának tiszteletet parancsoló épülete. Az élet-
mű gyűjteményes kiadása csak a közeljövőben indul meg, a végleges 
áttekintés, értékelés a következő esztendők feladata, ezért ezúttal csak 
három fontosnak vélt kérdést ragadok ki a nagyobb egészből. 

Az első probléma : milyen központi felismerés indította el őt tudósi 
pályáján, avatta kezdetben erősen történelmi szemléletű kritikussá, 
utóbb kizárólag irodalomtörténetíróvá? A válasz egyszerű: Komlós 
Aladár 1 9 1 5 - 2 5 között fiatalos fogékonysággal, de már kifejlett in-
tellektussal, műveltséggel élt át egy jelentős magyar irodalomtörténeti 
korszakváltást. Azt jelentette a változás, hogy véget ért a Nyugat első 
szakasza. A magyar líra, amely Adytól az izmusokig - idézzük itt magát 
Komlóst 1937-ből - „szubjektív volt, individualista és ezoterikus" új 
arcot öltött, „tárgyias, kollektivisztikus és népszerű lett". (Magyar 
irodalom a háború után. In: írók és elvek. 1937. 143.) 

Ez a megfogalmazás szenvtelen, nyugodt, nyoma sincs benne a 
háború előtti költészet visszahívásának, noha kevesen voltak annyira 
tisztában a megelőző nemzedék jelentőségével, mint a szerző. Szabó 
Lőrinc meg József Attila költészete számára „kemény világosság"-ot 
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áraszt (L m. 1414.), fényt, amelytől nagyon is eltérő a századvég, majd a 
századforduló párás homálya, misztikuma, hangulatkultusza, túl-
díszítettsége. Komlós Aladár átéli tehát az antitézist s ettől még hatá-
rozottabban kirajzolódik előtte maga a tézis, amely Vajdát, Komjáthyt, 
Reviczkyt is jelenti, a preszimbolistákat s a korai impresszionizmust. A 
stílusváltást tapasztalva megnő érzéke a fejlődéstörténeti jellegzetes-
ségek iránt, azt is beláthatja, hogy 1870 után épp ellenkező irányú 
folyamat zajlott le, mint 1920 körül: Arany János és tanítványai azért 
nem kellettek a közvetlen utódoknak, mert erősen kifelé fordult a 
tekintetük, nem emelték az élményt, akár a világosság, közérthetőség 
fölé. 

* 

Fölvetődik a kérdés, milyen volt Komlós Aladár alkata: össze-
köttetésben vannak-e egymással tanulmányai, egymásra épülnek vagy 
csupán egymás mellett léteznek? Hogyan hatottak rá a kortársak ered-
ményei, mennyiben késztették ezek elismerésre vagy továbbgondolásra, 
esetleg vitára? Példánk minderre legyen utolsó nagy terjedelmű dolgo-
zata, az 1972-ben megjelent Verecke és Dévény közt. A mű forrás-
vidékét talán még Beöthy Zsolt egyetemi előadásaiban, egykori kedves 
gimnáziumi tanárának, Bodor Aladárnak példaadásában kereshetjük. Ök 
nyithatták rá a szemét arra, milyen lényeges a művészet sajátosan 
nemzeti tartalma. A gondolatmenet kialakulásának első lépcsőfokát az 
Irodalmunk társadalmi háttere (1948.) című kis kötetében figyelhetjük 
meg, ahol felvázolta a magyarság és európaiság két nagy találkozásának 
képét költészetünkben. Petőfi meg Arany nagy kezdeményezését Az 
európaion népies szintézis című fejezetekben foglalta össze. A vég-
tanulság így hangzott: „A népi és nyugati elemeknek nem a mennyisége, 
csak a beolvasztási módja különböző náluk [ . . . ] mindkét költő 
[Arany meg Ady, N. M.] a két irány szintézisére mutatott példát." 
( I .m . 130.) 

Komlós jó irányba indult, bár tételei elvontnak tűnhettek, túl szim-
metrikusoknak. Főként azt nem lehetett megérteni, miért és miként 
vált elégtelenné Arany-Petőf i történelmi tette alig fél század alatt, mi 
okból volt szükség erősen elütő módszerekre a 20. század elején. Követ-
kező évtizedbeli írásait áttekintve lépten-nyomon koncepciója érlelődé-
sének nyomaira bukkanhatunk. Csakhamar kifejtette azt, hogy a nép-
nemzeti irány hanyatlásának fontos bizonyítéka az ún. kozmopolita 
költészet pöre az 1880-as években. Az újabb világirodalmi hatások 
asszimilációjára, gondolatiságra, városiasságra irányuló törekvés, melyet 
a népnemzetiek, sőt maga Arany is kárhoztatott, akkor még inkább 
vitacikket, programadó verset termett, mint valóban átfogó lírai cik-
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lusokat, köteteket. Miután e históriai mozzanatot két változatban, 
egyre növekvő módszerességgel, anyagismerettel kidolgozta (1948-ban, 
ill. 1953-ban) a hazai szecesszió - vagy éljünk inkább az ő műszavával 
- art nouveau felé fordult figyelme. A nemzeti művészet nyomában 
(1955) című, megjelenésekor alig méltatott cikkében mutatott rá arra, 
mennyire közös vonása kultúránknak 1896—1906 közt az archaikus 
forrásokból táplálkozó eredeti magyar művészet akarása. Nemcsak 
Párizs-élmény, Baudelaire vagy Debussy, illetve prerafaelita festészet 
kellett a megújhodáshoz, hanem Károli Gáspár nyelve, ötfokú skála, ősi 
népdal és kalotaszegi díszítőelem, sőt egy kevés turanizmus is. Ady és 
Bartók, Kodály meg Koós Károly ilyen légkörben indult el magasra 
ívelő pályáján. A láncreakció az iparművészetben kezdődött, hogy 
építészeten s muzsikán áttörve kiterjedjen az irodalomra is. Tegyük 
hozzá: Komlós Aladár mindezzel nemcsak igazat mondott, hanem meg 
lepően újat is, mivel az art nouveau hallatára művészettörténészeink 
nagy része lenézően legyintett akkoriban, s az áramlat rehabilitálására 
Európa-szerte akkor kezdődtek az első kísérletek. (Az első igényes 
konferenciára a tárgykörből még 11 évig kellett várni. Szinte termé-
szetes, hogy az Irodalomtörténeti Társaság ezt az ő elnöksége alatt 
rendezte.) 

Az elgondolás ezzel nagy vonásaiban kiépült, a hátralevő másfél 
évtizedben már a részletek gazdagításához gyűjtött új anyagot és szem-
pontokat. Monografikus feldolgozásai (A magyar költészet Petőfitől 
Adyíg. 1959., illetve Gyulaitól a marxista kritikáig. 1966.) nagyobb 
távlatba állították a népiességet, valamint a tőle való elszakadást, tisztá-
zódott a szemben álló táborok ideológiával-politikával szövődő össze-
függése, vegyüléseikkel, átmeneteikkel együtt. Ez idő tájt erősen folyt 
már a kutatás a 19. század második feléről, kivált Németh G. Béla, 
valamint Sőtér István adhattak ösztönzést eredményeikkel Komlós 
Aladárnak. Csakugyan a Verecke és Dévény közt első fejezetében a 
Nemzet és haladás (1963) nyomán figyelemmel kiséri Erdélyi János 
bonyolult fölépítésű elméletét a nemzetiesség, népiesség, emberiesség 
viszonyáról, másrészt polémiába kezt Sőtérrel egy fontos terminológiai 
vonatkozásban. A vita akörül forog, honnét eredeztessük a Gyulaitól 
oly következetesen használt „népnemzeti" műszót. Míg Sőtér István 
arra gondol, hogy itt voltaképpen „népies nemzetit" kellett volna írni, 
szerzőnk elutasítja a feltételezést, s erre ugyancsak nyomós oka van. 
Ha számba vesszük, hogy Gyulaiék a nemzeti érdekegyesítésnek és a 
népiesség visszaszorításának hívei voltak, nem tekinthetjük véletlennek, 
hogy a ,nemzeti' terminust használták, és kerülték a .népiesség' szót. 
(Vereckétől Dévényig. 1972. 31.) 

12* 

12 Irodalomtörténet 1982/2 



426 A Társaság munkájából 426 

Mindez, makacs következetessége a munkában - akár az élső pillan-
tásra sivárnak tetsző' részletkutatásban is - éles szeme a szintetizáló 
tételek meglátására, félreérthetetlenül azt mutatja, hogy Komlós Aladár 
tudós volt a javából. Ezt igazolja szüntelen érdeklődése mások meg-
állapításai iránt, készsége az elmélyült, a személyeskedést kerülő vitára 
is. Bizonyára lett volna sokoldalú tehetségében, de az egykorú kor-
szellemben olyan is, ami eltérítheti az irodalomtörténész személy-
telenebb, az egyéniséget sokszor visszaszorító szerepétől. 

Maga mondotta Karinthy Ferenccel folytatott beszélgetésében (Koi 
társ, 1977. 818.) „Annak idején ( . . . ) egy kissé lebecsültük Schöpflir 
munkáit. Akkoriban kötelező volt a csillogó, szellemes stílus, és 
Schöpflin stílusáról mindent el lehet mondani, csak ezt nem. Szürkének 
találtuk. De kiderült, hogy ez a szürkeség [ . . . ] maradandóbb a maga 
igazságtartalmánál fogva, mint némely kortársának csillogó, de kevésbé 
hiteles írása." 

Komlós Aladár érett műveiben mindig ellentmondott a stílusbravúr 
csábításának, mondanivalója részletekig hű kifejezésére törekedett, akár 
a látszólagos szárazság vállalásával is. Morális okok késztették erre, mint 
annyi egyébre is. Épp az imént tárgyalt kései kötetében mondta ki a 
maga stilisztikai hitvallását: „A legtöbb stilisztikai probléma egy-
szersmind erkölcsi probléma is. Legalábbis vannak stílushibák, amiket 
tisztességes ember nem követhet el. [ . . . ] a leggyakoribb stílushibák 
ugyanazok, mint a legelterjedtebb karakterhibák: a hiúság, és ellentéte: 
a becsvágy hiánya. Mikor valami különbnek akar látszani, mint amilyen, 
vagy amikor, ellenkezőleg, nem tartja érdemesnek elvégezni az erő-
feszítést, hogy teljes képességeivel mutatkozzék meg az emberek előtt." 
(Vereckétől Dévényig. 3 9 9 - 4 0 0 . ) így lett írásmódja egyszerűségében, 
árnyalt pontosságában a latin világosság megtestesülése. Olyan élvezetes 
tudományos és kritikusi prózát hagyott ránk, amelyből a szakma kezdői 
meg középhaladói egyaránt megtanulhatnak fogalmazni. 

S mekkora szükség van erre! A stiliszta eltévedt, eltorzult becsvágya 
manapság új, századunk első felében még alig ismert formában nyilat-
kozik meg. Amilyen ragályos volt valaha a hazafiaskodó frázis, majd a 
metaforák túltengése, úgy fertőz mostanában a frissen átvett szak-
szókincs. Dolgozatainkba beáramlott a legújabb lélektan, szociológia, 
jeltudomány, információelmélet tolvajnyelve. Szakfolyóirataink szövege 
e terminusok, sőt a bonyolult vagy pongyola mondatszerkezetek miatt 
gyakran csupán másodszori harmadszori olvasásra érthető. E divatnak 
Komlós Aladár már nagyon korán, még a valódi elterjedése előtt hadat 
üzent: „A szakkifejezések értelme évtizedenként változik, a népnyelv 
örök. Csak abban az esetben vagyok nyugodt, hogy jól látom a 
dolgokat, ha megszokott nyelv kényelmes talajáról szemlélhetem őket." 
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(I. m. 401.) Hozzátehetjük, sokan gondolkodnak így, ezért a tudo-
mányoskodó eló'adásmód nemcsak megnehezíti a megértést, hanem 
egyenesen elriasztó hatással lehet az olvasóra. Olyan veszéllyel jár, hogy 
az irodalomtörténetírás hatósugara beszűkül, ötven-száz ember magán-
ügyévé válik, holott egyes témái sokakat érdekelnek. A visszhangtalan-
ság, elszigeteltség keserves állapot - akár a magunk hibájából, akár 
politikai-társadalmi torzulásokból ered. Komlós Aladár, aki 1938 után 
meg 1 9 5 0 - 5 5 közt csak szűk kör eló'tt fejthette ki véleményét, a 
legkevésbé sem akarta, hogy az irodalomtudomány az új, kedvezőbb 
viszonyok ellenére ismét veszítsen nyilvánosságából — immár a saját 
mulasztásai miatt. 

A TOLDY-EMLÉKÉREM ELSŐ ODAÍTÉLÉSE 

Ma, 1981. december 10-én, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
megalakulása azonos napra eső 70. évfordulóján kerül sor első alkalom-
mal a Toldy Ferenc emlékérem átadására. Az emlékérem Konyorcsik 
János kétszeres Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A Társaság 
vezetősége úgy döntött, hogy a mai emlékülésen, a jubileumra való 
különös tekintettel három emlékérmet adományoz arra érdemes, példás 
munkát végző s jeles eredményeket elért három tagtársunknak. A 
Toldy-emlékéremmel az irodalomtörténeti kutatásban s az iskolai okta-
tásban felmutatott kiemelkedő tudósi és tanári munkát kívánjuk meg-
tisztelni. Tudósít és tanárit mondottam, de a két minősítő jelző nem 
zárjaki, hanem éppen erősíti, feltételezi egymást. Legkiválóbb irodalom-
tudósaink a tudományos iskolateremtés, az irodalmi nevelés mesterei 
voltak egyben, legkiválóbb középiskolai tanártársaink pedig akkor mu-
tattak fel tanítványaikban máig eleven, élményi emlékű eredményeket, 
ha tanári tevékenységüket a tudomány igazságainak felmutatásával tet-
ték közkinccsé. A mi eszményünk változatlanul a tudós tanár, akinek 
jelenléte, hatása, világító erejű példája ma oly igen hiányzik iskoláink-
ból. A Toldy Ferenc emlékérem adományozásával tudóst és tudós ta-
nárt egyenlően, az emberi teljesítmény előtti tiszteletadással kívánunk 
elismerni és jutalmazni. 

Hadd térjek át - Tisztelt Emlékülés - a kitüntetettek személyére és 
az emlékérem odaítélésének indoklására. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Vezetősége Toldy Ferenc 
emlékérmet adományoz Bán Imre ny. egyetemi tanárnak, az irodalom-
tudományok doktorának. 

1 2 * 
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Bán Imre a budapesti és a párizsi egyetemen tanult. A klasszikus és a 
modern nyelvekben jártas, nagy világirodalmi műveltséggel több, mint 
húsz éven át Gyöngyösön volt középiskolai tanár. Már ifjú pedagógus-
ként a tudós-tanár típusát testesítette meg. A mintaszerű nevelő rend-
szeresen végzett értékes eredményekkel járó kutatómunkát. Leg-
jelentősebb művei azonban - debreceni egyetemi tanár korában - a 
felszabadulás után láttak napvilágot. Kiváló tanár maradt ekkor is, 
középiskolai tanárok és kutatók nőttek fel keze alatt, s ugyanekkor 
publikációi által irodalomtudományunk legkiemelkedőbb tagjai sorába 
emelkedett. Fontos és nélkülözhetetlen szövegkiadások fűződnek nevé-
hez, elemző tanulmányok nagy sorát hozta létre és rendszeresen írt 
mindig konkrétan vizsgáló kritikákat. Munkásságának legfőbb területe a 
régi magyar irodalom története; idevágó tanulmányait, mint minden 
dolgozatát, az egykorú világirodalom ismerete alapján, azzal való össze-
függésben készítette. Ha Bán Imrére gondolunk, három nagy mű jelenik 
meg előttünk. Elsőnek az 1958-ban megjelent mintaszerű Apáczai Csere 
János monográfiája majd tanulmányainak 1966-ban kiadott, szigorú 
igényességgel válogatott gyűjteménye, az Eszmék és stílusok, valamint a 
készülő - részleteiben már itthon és külföldön egyaránt ismert - Dante-
könyve. Bán Imre munkái eddig is a nemzetközi tudományosság szín-
vonalán álltak, készülő könyvével a könyvtárat kitevő Dante-irodalom-
ban is méltó helyet fog biztosítani magának. 

A kitűnő irodalomtudós - mint a hivatottak mindig - , az ismeret-
terjesztést is szívügyének vallotta és vallja; személyisége tiszteletet vált 
ki a szervezés tekintetében is, hosszú időn keresztül volt a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság alelnöke. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Vezetősége Toldy Ferenc 
emlékérmet adományoz Mohácsy Károly irodalomtörténésznek, székes-
fehérvári középiskolai tanárnak, megyei szakfelügyelőnek. 

Mohácsy Károly neve régóta ismerősen cseng az irodalom-
történészek körében. Horváth János kései tanítványa volt, akinek Ká-
rolyi Gáspár zsoltárfordításának viszonya a korábbi forrásokhoz c. 
doktori disszertációjára Horváth A reformáció jegyében c. kötetében 
többször is hivatkozott. 

A tudós tanár mintaképe ő, aki nagy pedagógiai kultúrával építi bele 
munkájába irodalomtörténetírásunk új eredményeit. A sokat vitatott új 
tantervek szellemében írt tankönyvek sorából kiemelkedik a szakközép-
iskolák számára általa írt tankönyv, amelyben a gondolati, művészi 
értéket hordozó művek interpretációja igényes, de tanulható megfo-
galmazásban tudományos hitellel érvényesül. Mohácsy Károly mint 
szaktudományunk művelője és oktatója az irodalmi ismeretterjesz-
tésben is tevékeny. Fejér megyében, munkássága területén dicséretes 
módon ő szervezte meg a középiskolai tanulók nyári olvasótáborát. 
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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Vezetó'sége. Toldy Ferenc 
emlékérmet adományoz Orosz László irodalomtörténésznek, kecskeméti 
középiskolai tanárnak. 

Kutatási területe a 1 8 - 1 9 . század. Orosz László jelentős rész-
tanulmányokat tett közzé Katona Józsefről, akiről 1974-ben könyve is 
megjelent. De könyvet írt Berzsenyi Dánielről is, s az elmúlt évben 
látott napvilágot A magyar verstani eszmélkedés kezdete c. munkája. 
Tanári tevékenységében is a tudományos gondolkodás ereje érvényesül 
anélkül, hogy elvonttá válnék, hogy különösen középiskolai irodalom-
tanításunk sokat változó, megnehezült körülményei között mértéket 
tévesztene. A sokat adó, a színvonalasan követelő, minőségi munkára 
szoktató tudós tanár megtestesítője ő. Orosz László a Kecskeméti 
Katona József Társaság ügyvezető alelnöke, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság vezetőségi tagja, s tagja az Irodalomtörténet с folyóirat szer-
kesztő bizottságának is. 

PÁLMAI KÁLMÁN 

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 

Jelentem, hogy a bíráló bizottság munkájában - személyemen kívül 
- a következők vettek részt: Hargittay Emil, Margócsy István, Csűrös 
Miklós, Vasy Géza, továbbá szakértőként Pálmai Kálmán, Nagy Miklós, 
Kerényi Ferenc, Szávai János, Botka Ferenc. A díjak odaítélésében, a 
javaslatok alapján, a bizottság egyhangúan döntött. 

Pályázatunkon összesen 38 pályamű vett részt. Kettő kivételével, 
amelyek nem voltak irodalmi tárgyúak, valamennyi megfelelt a pályázat 
feltételeinek. A nagy számnak megfelelően tárgyban, színvonalban 
egyaránt széles mezőnyt képviseltek, de közöttük számos érdemes 
akadt. így például a Hatvan város irodalmi életéről szóló, a Petőfi világa 
Pozsonyban és Eperjesen című, az esztergomi Urániát feldolgozó, a 
Sárospatak irodalmi életéről, a Homokay Pálról szóló, az egy ismeretlen 
debreceni Milton-fordítást ismertető, a Jókai egy életszakaszát meg-

jelenítő, a Szabó Lőrincre vonatkozó dokumentumokat közlő, egy 
Tolna megyei újság irodalmi anyagát mérlegelő, a Tiszaladányhoz kap-
csolódó irodalmi emlékeket felidéző, a Délsziget c. hódmezővásárhelyi 
orgánum történetét ismertető, a Szép Ernő mezőtúri kapcsolataival 
foglalkozó, a Pesterzsébet irodalmi múltját terjedelmes anyaggal doku-
mentáló, a Kupa Árpádról, Roboz Istvánról, Kisteleki Ede munkásságá-
ról szóló értekezések. 

A nem említettek sorában is akadt számos értékes megfigyelés, adat, 
szempont, úgy hogy ezek a munkák is hozzájárultak a pályázat - s ezt a 
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bíráló bizottság s a Társaság nevében egyként kijelenthetem - sikeré-
hez. Termékenynek bizonyult a helytörténeti mozzanat, amelyet a 
pályázók általában nem fogtak fel szűken, s a konkrét, helyhez kötött 
művészi tevékenység elemeit, intézmények, orgánumok, alkotók 
ilynémű kötöttségeit - helyesen - a szerzó'k összirodalmi összefüggés-
ben igyekeztek megjeleníteni. 

A pályázat bizonyította, hogy szükség van az ilyen irányú kutatások 
serkentésére, s az erre irányuló igyekezet nem hiábavaló, s hasznos 
lehetne a jövőben is, esetleg némileg módosított kívánalmakkal, meg-
ismételni. 

A beküldött pályamunkák közül a legkiemelkedőbbek, s így a 
díjazásra érdemesek a bizottság véleménye szerint a következők voltak: 

Harmadik díjat kapott. 
Varga Sándor, aki Az ismert baloldali könyvkiadó c. munkájában 

Faust Imre változatos, küzdelmes életpályáját ismertette, s ezzel a 
baloldali könyvkiadás egy érdekes fejezetét dolgozta fel. 

A Dr. Tóth Lajos—Dr. Udvarhelyi Dénes szerzőpáros A Magyar-
utcai irodalmi szalon c. munkájában Pilisi Rózának a kor társasági éle-
tében vitt szerepét, s az akkori irodalmi élet egyes (főleg Krúdyra vo-
natkozó) mozzanatait dolgozta fel eredeti módon. 

Csorba Sándor Szemere Bertalan pályakezdése c. munkájában az ifjú 
Szemere Bertalan irodalmi kísérleteit,'továbbá a sárospataki és a 
pozsonyi ifjúsági művelődési egyletek tevékenységét ismertette új kuta-
tások alapján. 

Második díjat kapott: 
Kovács József László, aki Jelentés hétszáz év irodalmáról c. mun-

kájában Sopron város igen gazdag irodalmi-kulturális életét világí-
totta meg változatos adatanyag alapján. 

Imre Mihály Szőnyi Benjámin c. munkájában a 18. századi hód-
mezővásárhelyi református lelkész tevékenységét ismertette átfogóan; 
értekezése irodalom- és kultúrtörténeti szempontból egyaránt figyelem-
re méltó. 

Pályázatunk első díját a bizottság Molnár Józsefnek ítélte, aki a 
Kölcsey Ferenc kapcsolata a Bihar megyei Álmosddal és a Szatmár 
megyei Csekével c. munkájában sokoldalúan dokumentálta Kölcsey élet-
történetének egy jelentékeny szakaszát; műve kor- és gazdaságtörténeti, 
valamint művelődéstörténeti szemszögből egyként új adatokkal szolgált. 

WÉBER ANTAL 


