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Debrecenben született, oda is tért vissza; az irodalomtudományok 
doktora, a régebbi magyar irodalom professzora lett. Egyetemi tanul-
mányait azonban a budapesti egyetemen, az Eötvös-Collegium tagjaként 
végezte, magyar-angol szakos diplomát szerzett. Ez az öt év, a barátok, 
köztük Szauder József, és tanárok épp oly mélyen hatottak rá, mint a 
szüló'város, ahol utóbb a nála idó'sebb Bán Imre és Barta János körében 
ugyanaz a kutatószellem vette körül, mint egyetemei évei alatt. Tanul-
mányai idején szerzett s a régi korok nagy debreceni tudósaihoz méltó 
műveltség ösztönözte arra, hogy utóbb tudományos művei java részében 
a város szellemi életével, fó'ként a 1 8 - 1 9 . század fordulójával foglal-
kozzék. Szüló'földjének felvilágosodáskori irodalmáról az utóbbi év-
tizedekben senki nem írt nála nagyobb megértéssel és szélesebb európai 
látókörrel. 

Kimagasló műveltségének és tehetségének híre szinte előbb járta be 
az irodalmi köröket, mint hogy olvashattuk volna műveit, mert abban 
az évjáratban született, amelyet 1940 tájától a leggyakrabban hívtak be, 
küldtek a frontra, amelynek az értelmetlen háború éveiben teljesen ár-
tatlanul kellett a legnagyobb áldozatokat hoznia. 

1952-ben került a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre. A 
szövegkritikai kiadások első nagy fellendülésének korában, amikor 
különös érdeklődés fordult a felvüágosodás irodalma felé, régi barátjá-
val, Kéry Lászlóval rendezte sajtó alá Fazekas Mihály összes müveit, 
majd monográfiát és cikkeket írt a költőről; különösen az emlékezetes 
közöttük, amit a Lúdas Matyi tárgytörténetéről mondott . Fazekas után 
Csokonai következett: újabb könyv és sok munka, rengeteg nehézség 
után a nagy debreceni költő művei kritikai kiadásának megindítása, 
melyben újból régi barátok támogatták készséggel és hathatósan, s ismét 
csak egy idősebb barát, Bán Imre társaságában egy hézagpótló könyv, a 
felvilágosodáskori Debrecen diákirodalmáról. Legérettebb tanulmányait 
Árkádia körül címmel a Szépirodalmi Kiadó jelentette meg: benne 
azzal az írással, amelyben nagy anyagismerettel, kiegyensúlyozottan és 
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hosszú évekre érvényesen fogalmazta meg a debreceni felvilágosodás 
kutatásának Kazinczy óta vitatott problémáit. A korszak iránti mély 
érdekló'désének képét angol művek magyar fordításai egészítik ki. 

Mindnyájan tudtuk, hogy beteg; azt is, hogy nagyon sokat szen-
vedett. Súlyos műtéte után reméltük, hogy egészsége helyreáll, s bíz-
tunk benne, hogy korai nyugdíjazása végső' soron valóban nyugalmat és 
munkakedvet hoz neki. A Farkasréti temetőben egy dermesztően hideg, 
szeles téli napon arról beszéltünk néhányan, hogy vajon tudja-e Julow 
Viktor, kit temetünk akkor. Nem gondoltuk, hogy úgy fejezi be életét, s 
mindnyájunkban olyan űrt hagy maga után, mint egyik legkedvesebb 
barátja, Szauder József. 

TARNAIANDOR 

BESZÁMOLÓ 
A TÁRSASÁG 1981. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

VÁNDORGYŰLÉS 

Tavaszi vándorgyűlésünket 1981. április 2 4 - 2 6 . között Kaposváron 
tartottuk a TIT Irodalmi Választmányával és Somogy megyei Szerveze-
tével közös rendezésben. Az első napon Tolnai Gábor megnyitója után 
és elnöklése mellett Riedl Frigyesről az irodalomtudósról és a peda-
gógusról Tarnóc Márton és Szakács Béla tartott előadást. (Megjelent az 
It, 1981/4., ill. 1982/1. számában.) A második napon Wéber Antal el-
nökölt, s az alapkérdés az irodalomtudomány és oktatás kapcsolata 
volt. Erről referált Pálmai Kálmán. A fenti problémát Arany János 
kapcsán vizsgálták az előadók. Szegedy-Maszák Mihály Az Arany-kép 
történeti változásairól szólt Riedltó'l napjainkig. Gyürey Vera az Arany-
kép változásait elemezte a tantervek tükrében 1900-tól napjainkig. 
Arany tanításának problémáiról az általános iskolától az egyetemig 
Cserhalmi Zsuzsa, Serey Éva, Márton János, Szőcs Mihály és Csűrös 
Miklós tartott előadást. A harmadik napon Nagy Péter vezetésével 
kerekasztal-beszélgetés volt a 20. századi regényről. A beszélgetés részt-
vevői - Gereben Ágnes, Kulin Katalin, Magyar Miklós, Salyámosy 
Miklós, Takács Ferenc, Takács József - a regényfejlődés azon pontjait, 
azokat a jelenségeket vázolták fel, melyek hatóerők voltak, s befolyásol-
ták e század regényeinek alakulását. 



Társasági hírek 
\ 

471 

KAZINCZY FERENC TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság, a TIT Irodalmi Választmánya, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye és Sátoraljaújhely tanácsi és TIT szervezete Kazinczy Ferenc 
halálának 150. évfordulója alkalmából háromnapos tudományos ülés-
szakot tartott Sátoraljaújhelyen 1981. október 1 6 - 1 8 . között. Az ülés-
szak programját Pándi Pál irányításával egy bizottság dolgozta ki. Iro-
dalomtörténészek, történészek, nyelvészek, művészet-, könyv- és szín-
háztörténészek előadásai járultak hozzá a Kazinczy-kép megújításához. 

Porkoláb Albert megyei tanácselnök-helyettes és Tolnai Gábor meg-
nyitója után, Tarnai Andor elnöklése mellett először az irodalom-
történészek kaptak szót. Wéber Antal Kazinczy példája c. bevezető elő-
adása után (közli a Magyar Tudomány) Fried István A neoklasszicista 
fordulattól beszélt Kazinczy pályáján. Margócsy István Kazinczy iro-
dalomtörténeti tudatát elemezte, Csetri Lajos Kazinczy irodalomszem-
léletének néhány kérdéséről szólt. Mezei Márta Kazinczy levelezésének 
irodalomszociológiai mérlegelését adta. Szilágyi Ferenc Kazinczy levél-
regényét véli felfedezni a levelezésben, s erről szólt korreferátuma. Z. 
Szabó László A költő Kazinczyt méltatta. 

17-én Kálmán Béla elnöklésével Benkő Loránd Kazinczy Ferenc és a 
magyar nyelvtudomány kérdésköréből tartott előadást. Éder Zoltán a 
a nyelvújítás körüli harcokról, Ruzsiczky Éva Kazinczy tájnyelvi szem-
leletétől, míg Szathmári István Kazinczy stilisztikai nézeteiről korre-
ferált. Kulin Ferenc Kazinczy ízlésétől adott új képet, Kováts Dániel pe-
dig Kazinczy hatásáról Zemplén szellemi életében. 

A záróülésen Pándi Pál elnökölt, Vörös Károly Kazinczy és a magyar 
múlt, Rózsa György pedig Kazinczy és a művészet címen tartott elő-
adást. Sinkó Katalin Kazinczyról, a műgyűjtőről szólt. Szabó Péter 
Kazinczynak a festett és rajzolt portrékra vonatkoztatott esztétikai 
nézeteit vizsgálta. Szauder Mária a kallódó Kazinczy-hagyatékról szá-
molt be. Haiman György Kazinczy és a könyvművészet kapcsolatát, míg 
Belitska-Scholtz Hedvig Kazinczy és a színház problémáját vázolta fel. 

Az ülésszak résztvevői megkoszorúzták Kazinczy széphalmi sírját. 

JUBILEUMI EMLÉKÜLÉS 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1981. december 10-én ünne-
pelte fennállásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból az MTA 
Székházában jubileumi emlékülés volt. Tolnai Gábor megnyitó szavai 
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után Szabolcsi Miklós osztályelnök köszöntőjét Hargittay Emil olvasta 
fel, majd Benkő Loránd a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke 
köszöntötte Társaságunkat. Sipos Lajos a Társaság történetéről, Nagy 
Miklós Komlós Aladárról tartott előadást. 

Ez után került sor a Toldy Ferenc emlékérem átadására, melyet első 
alkalommal 

BÄN IMRÉnek, 
MOHÂCSY KÄROLYnak 

és OROSZ LÁSZLÓnak 
ítélt oda a Társaság vezetősége. A kitüntetettek tudományos és peda-
gógiai érdemeit Pálmai Kálmán méltatta, a díjakat Tolnai Gábor adta át. 
A díjazottak nevében Bán Imre mondott köszönetet. Az emlékérem 
alkotója Konyorcsik János kétszeres Munkácsy-díjas szobrászművész. 

Végül a Társaság által meghirdetett irodalomtörténeti pályázat ered-
ményét ismertette Wéber Antal, a biráló bizottság elnöke. 

Az első díjat és a vele járó 6000 forintot 
MOLNÁR JÓZSEF: Kölcsey Ferenc kapcsolata a Bihar megyei Álmosd-
dal és Szatmár megyei Csekével c. dolgozatával nyerte el. 

A két második díjat és a vele járó 4000 forintot 
KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ : Jelentés hétszáz év irodalmáról, (Sopron), 
IMRE MIHÁLY: Szőnyi Benjámin c. pályamunkák íróinak ítélte a bi-
zottság. 

A három harmadik díjat és a vele járó 3000 forintot 
CSORBA SÁNDOR: Szemere Bertalan pályakezdése, 
VARGA SÁNDOR: „Az ismert baloldali könyvkiadó" Faust Imre 
(1897-1963), 
Dr. TÓTH LAJOS-Dr. UDVARHELYI DÉNES szerzőpár : A Magyar-
utcaiirodalmiszalon c. dolgozatok szerzői kapták. 
(A jubileumi ülés teljes anyagát e számunk közli.) 

RENDEZVÉNYEK 

Rendezvényeinket 1981-ben a vezetőségi határozat szellemében tar-
tottuk meg. Felolvasó- és vitaüléseinkről rendszeres híradás jelent meg a 
napi sajtóban és az Élet és Irodalomban. 

* 

Február 12-én Salyámosy Miklós A mai nyugat-német irodalomróX 
tartott előadást. Felkért hozzászóló Györffy Miklós és Walkó György 
volt. 
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Március 12-én Bécsy Tamás Az önismeret Örkény István drámáiban 
című előadásához Berkes Erzsébet szólt hozzá. (Bécsy előadása meg-
jelent az It 1982/1. számában) 

* 

Április 9-én Ottlik Géza: Iskola a határon c. regényét Alexa Károly. 
Szávai János és Tandon Dezső elemezte. 

* 

Május 14-én Bulgakovról és a Mester és Margaritáról Király Gyula 
tartott előadást. Belohorszky Pál és Serfőző László volt a felkért hozzá-
szóló. 

* 

Június 29-én az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályával, a 
Magyar írók Szövetségével és a Magyar Újságírók Szövetségével közös 
rendezésben a 75 éve született Bálint Györgyre emlékeztünk az MTA 
Székházában. Két előadás hangzott el: 
Bodnár György: A tisztesség logikája (Bálint György irodalomszem-
lélete) 
Koczkás Sándor: A képtelen valóság nyomában (Bálint György és a 
„történelmi erők"). 

* 

November 19-én Dosztojevszkijtől tartott előadást Király Gyula. 
Felkért hozzászóló Kovács Árpád és Meszerics István volt. 

HÍREINK 

Társaságunk Goethe-tagozata 1981. december 9-én felolvasó ülést 
rendezett. Előadó dr. Kurt Krolop a német klasszikus irodalom weimari 
intézetének tudományos munkatársa volt. Előadásának címe: Kari 
Kraus die Fackel с. folyóirata és Goethe. 

* 
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Az Európa Könyvkiadó a TIT Irodalmi Választmánya és Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Szervezete Társaságunkkal közösen rendezte 
Vizsolyban Károlyi Gáspár vizsolyi bibliája hasonmás kiadásának 
ünnepi bemutatóját 1981. április 15-én. Tolnai Gábor megnyitója után 
a Bibliáról Szabó András tartott eló'adást, majd Domokos Mátyás 
mutatta be a fakszimile kiadást, s adta át az első példányt a vizsolyi 
parókiának. Felszólalt Kürti László püspök is. A résztvevők meg-
koszorúzták Károlyi Gáspár szobrát. 

* 

A nemzetközi Lenau Társaság - melynek Társaságunk is tagja -
1981. szeptember 8 - 1 2 . között az NSZK-beli Sindelfingenben tartotta 
tudományos ülésszakát. Társaságunkat delegáció képviselte az ülés-
szakon, ahol előadott Mádl Antal. Szász Ferenc, Wéber Antal. Az 
ülészakon megállapodás jött létre Lenau műveinek kritikai kiadására, 
amelyet az Akadémiai Kiadó és az österreichischer Bundesverlag 
közösen jelentet meg nyolc kötetben. A korai verseket tartalmazó első 
kötetet Mádl Antal rendezi sajtó alá. 

* 

A Nemzetközi Lenau Társaság alelnöki tisztéről Keresztury Dezső 
lemondott. Társaságunk Halász Elődöt javasolta a Lenau Társaság al-
elnökének. 

* 

A kecskeméti Katona József Társaság 1981. november 23-án ünne-
pelte fennállásának 90. évfordulóját. Az ünnepi ülésen Nagy Miklós 
szakosztálytitkár tolmácsolta Társaságunk jókívánságait. 

# 

Vergüius halálának 2000. évfordulója alkalmából az Ókortudományi 
Társasággal közösen felolvasó ülést tartottunk október 15-én az MTA 
Székházában. Előadást tartott Borzsák István Vergilius noster és Tolnai 
Gábor Radnóti eklógái címmel. 

* 

Társaságunk több koszorúzási ünnepségen vett részt. Megkoszorúz-
tuk Csathó Kálmán, Dallos Sándor, Falu Tamás, Halász Gábor, Karikás 
Frigyes, Kazinczy Ferenc, Németh László, Sarkadi Imre, Zelk Zoltán 
emléktábláját, ill. sírját. 

B. CSÂKY EDIT 
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1981-BEN FELVETT UJ TAGJAINK 

Asztalos István, dr. Balogh Ernő, Balassa Péter, Bem Istvánné, Bóna 
Anna, Bodolay Gyuláné, Csorbáné Margócsy Klára, Csűrös Miklós, 
Czére Béla, Dobos László, Gáspári László, Gyurkóné Miszlai Gabriella, 
Hauber Károly, dr. Horváth Tamás, János István, dr. Horváth Béla, 
Jeney István, Karácsonyi Csilla, Keresztesné Várhelyi Ilona, Késmárki 
Júlia, Király Katalin, Karádi Zsolt, Kósáné dr. Oláh Julianna, Márton 
János, Mohai V. Lajos, dr. Pál György, Vécsey Antal 
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A Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság Toldy Ferenc emlékérem alapító levele 

1. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Toldy Ferenc em-
lékérmet alapított. 

2. A Toldy Ferenc emlékérem alapításával a Társaságnak az 
a célja, hogy az irodalomtörténetírói munkásságot, ül. a ki-
emelkedő irodalomtörténeti oktatói tevékenységet támogassa 
és ösztönözze. 

3. Az emlékérmet jelentős új kutatói eredményeket tartal-
mazó irodalomtörténeti monográfiákért, tanulmányokért s 
egyéb szakmai publikációkért lehet odaítélni. 

Az emlékérem adományozható továbbá olyan szakmai 
kutatásokat is végző tanároknak, akik az irodalomtörténetírás 
új eredményeit az oktatásban sikeresen alkalmazzák. 

4. Az emlékérem adományozásának feltétele a társasági tag-
ság. 

5. Az emlékérem adományozására a javaslatot a Társaság el-
nöke, alelnöke(i), főtitkára, titkára, szervezőtitkára, szak-
osztálytitkárai, valamint az előterjesztésre felkért vezetőségi 
tagok teszik meg. 

6. Az emlékérem adományozásáról a javaslat figyelembe-
vételével a Társaság vezetősége dönt. 

7. Toldy Ferenc emlékérem évente egyszer adományozható. 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
Műszaki szerkesztő: Sándor István 

A kézirat nyomdáoa érkezett : 1982. II. 19. 
Terjedelem: 11,40 (A/5) ív 
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