
506 Társasági hírek

jellemzi, vonzásukat sokban épp ez adja. Az 19oo körül keletkezetteket
pedig kifejezetten romantikus meseszövésűnek mondhatjuk.
Míg Nagy Sándor általában a 20. századi próza világához közelí-

tette Gárdonyit, Kispéter András szűkebb határt szabva a szecessziós
stílusjegyek kimutatására törekedett (Gárdonyi és a modemség).
Kispéter András az apró részletek, valamint az egyéniség szélsőséges
kultuszában, a primitívség és népköltészet ápolásában találta meg
a főbb kritériumokat. Megállapításait bővítette, színezte az is, amit
a későbbiekben Korompay jános a titkosírásos följegyzések esztétikai
részéről mondott.

Hegedüs András Gárdonyi denıokratizmusát mutatta ki a Győrött
írt müvelődéspolitikai cikkek alapján Eötvös és Gárdonyi művelődés-
politileai eszméi cimű előadásában.
Különleges élményt nyújtott Korompay János muzeológus beszámo-

lója Gárdonyi titkosírásos naplójának megfejtéséről. Belőle nemcsak a
világháború és forradalmak alatti életpályáját tekinthetjük át jobban,
hanem költői hitvallását, etikáját, munkaınódszerét, szógyüjtő, nyel-
vészkedő kedvtelését is. Nagy Miklós elnöki zárszavában kitért
Gárdonyi ellentétek között hullámzó nézeteire (pl. szélső indivi-
dualizmus, hazafias hivatásvállalás), amelyek művészetét feszültséggel
telítik. Sürgette a kutatások komplexebbé válását, kivált ııyelvészek-
stiliszták bekapcsolódását.

N. M .

VERSEGHY-ÜLÉSSZAK SZOLNOKON
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, az Irodalomtudoınányi

Intézet XVIII. századi kutatócsoportja, valamint Szolnok megye és
város tanácsának táınogatásával a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
és a TIT Szolnok megyei elnöksége kétnapos tudoınányos emlékülést
rendezett Szolnokon, december 14-15-én Verseghy Ferenc halálának
150. évfordulója alkalmából. Kilenc tudományos előadás hangzott el,
melyeket felerészben helyi előadók tartottak. Az ülésszak tudományos
programját emlékkiállítás, irodalmi est és fogadás egészítette ki.
A Szolnok ınegyei Verseghy könyvtár az emlékülés alkalmából két
kiadványt jelentetett meg. Az egyikkel (A magyar nyelv törvényeinele
elemzése I) Verseghy Analytíca-jának magyar fordítása indult meg, és
remélhetőleg folytatódik is; a másik Verseghy 1791-ben megjelen-
tetett Rövid értekezésele a ırmsikıılröl c. müvének fakszimile kiadása.

T. A.
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