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László és Mészöly Miklós, s amikor megérezte, hogy az irodalomelmélet 
termékeny szempontokkal ösztönözheti és finomíthatja a kutatást, 
maga is elmélyült ezen a területen (ezt bizonyítja a Liferatura című lap, 
melynek szerkesztője volt, s az általa irányított „Kortársaink" könyv-
sorozat, amelyben előítéletek és-prekoncepciók nélkül tervezte a jelen-
tős írók életművének feldolgozását). 

Már Érintkezési pontok című tanulmánykötete hű tükre volt rend-
kívüli igényességének, s annak a nem is palástolt szenvedélyének, me-
lyet a pedagógus elhivatottságának nevezhetünk a legtalálóbban. Nem 
érezte az irodalomtudóstól idegen feladatnak a népszerűsítést sem: 
rendszeresen vállalt és magas színvonalon tartott rádióelőadásokat és 
mozgatója volt a TIT és a rádió közös irodalmi estjeinek. 

Első pillantásra visszahúzódó, nehezen megközelíthető embernek 
látszott. Ez azonban csak amolyan félszeg védekezése volt a világgal 
szemben. Valójában oldott, nagyon kedves, mindig segítőkész, min-
denre nyitott gyermeki lélek lakozott benne. Sokan keresték szíve-
sen a társaságát, s ő mindenkinek adott valamit magából. Bár látszó-
leg nem teremtett iskolát, mégis sokan vagyunk, akik nemcsak bará-
tunkként szerettük, hanem tanítómesterünkként tiszteltük is. 

Halála fájdalmas vesztesége a magyar irodalomtudománynak, de 
könyvei és emberi ,.leckéi" töretlen fényben őrzik a tudós elmélyült 
alaposságát és az ember szenvedésekből font derűjét. 

RÓNAY LÁSZLÓ 

OLTVÁNYI AMBRUS 
1932-1983 

Munkásságát pontosan felidézték a baráti és tudós nekrológok. 
Oltványi Ambrus azonban több volt számunkra, mint kiváló tanul-
mányok írója, több, mint példaszerű szövegkiadó. Tudományos pro-
filját különben is nehéz egy címkével jelezni: irodalomtörténész, tör-
ténész, politológus; közgazdaságtanban, művészettörténetben szinte 
egyaránt járatos volt. Fő kutatási területének ugyan a 19. századot je-
lölhetjük meg, de az azt megelőző korok vagy mai világunk probléma-
köreinek kérdéseihez is szakszerű és tárgyilagos pontossággal szólt hoz-
zá. Nem volt olyan szakmánkba vágó könyv, tanulmány, amelyet ne 
ő olvasott volna el először, s amelyről azonnal meg ne formálta volna 
szabatos, mindig objektív szigorú és igazságos véleményét. Mindent 
meghallgatott, mindent elolvasott, és mindent megőrzött csodálatos 
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memóriájában. Nem volt rá példa, hogy ne segített volna, amikor meg-
akadtunk a szakirodalom útvesztőiben, amikor eltévedtünk és jelzést 
kerestünk az adatok sűrűjében. Ambrus mindent tudott. És mind-
annyian emlékezünk arra a zavart és saját magára haragos hangra, 
amellyel jelezte, hogy pillanatnyilag nem tudja a pontos megoldást, 
de rögtön utánanéz, s néha perceken belül visszahívott a megtalált 
válasszal. - Közönségünk, kritikusunk, munkatársunk volt, biztonsá-
gunk szakmánk ingó ványaiban. Az „01ványi-jelenség"-mondhatnánk 
a divatos formulát, ha nem lett volna sokkal több: a 19. század liberális 
tudósainak kései utóda, jellemében, munkájában példamutató kor-
társunk. Öt gyászoljuk. 

MEZEI MÁRTA 

BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 1983. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL 

VÁNDORGYŰLÉSEK 

Tavaszi vándorgyűlésünket Szegeden tartottuk 1983. április 1 5 - 1 6 -
án. Április 15-én a Juhász Gyula Emlékbizottsággal és az MTA Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztályával közös rendezvényen emlékeztünk 
meg Juhász Gyula születésének 100. évfordulójáról. Papp Gyula tanács-
elnök és Tolnai Gábor megnyitó szavai után Baróti Dezső tartott elő-
adást Juhász Gyula világa címen. Majd ezt követte Madácsy László 
előadása, aki a költő öngyilkosságának problémájával foglalkozott. 
Baranyai Zsolt Juhász szépprózájával, míg Lengyel András Juhász folyó-
iratáról, a Magyar Jövendőről értekezett. A délutáni ülésen Pálmai 
Kálmán elnökölt és Kispéter András tartott bevezető előadást. (Az új 
dalosok közt régi Arany fia. L. It, 1983/3. sz.) Ez után Grezsa Ferenc a 
Nyugat Juhász Gyula képéről szólt, majd három előadó Csaplár Ferenc, 
Tasi József, Tverdota György, Juhásznak három kortársához - Kassák-
hoz, Szabó Lőrinchez és József Attilához - fűződő kapcsolatát vizsgálta. 

A vándorgyűlés résztvevői megkoszorúzták a költő szobrát, és este 
irodalmi műsoron vettek részt, melyet Hubay Miklós vezetett be. 

Április 16-án az MTA I. osztálya, a TIT és Társaságunk, ugyancsak 
Szegeden, a 100 éve született Nagy Lajosra emlékezett. Az elnöklő 
Wéber Antal megnyitója után Illés László Nagy Lajos a szocialista író 




