
AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

Az Irodalomelméleti Csoport munkájáról 

Irodalomtudományunk jelenleg egyik legelhanyagoltabb és legkevésbé műveit ága az. 
irodalomelmélet. Folyóiratainkban csak szórványosan találunk irodalomelméleti tárgyú írá
sokat. Az irodalomtörténeti művekben pedig a szerzők az irodalomelméleti problémákat csak 
futólagosan érintik és részletesebb kifejtésükre csak ritkán vállalkoznak. Ez a tarthatatlan 
helyzet erősen kihat irodalomtudományunk ideológiai színvonalára, s egyik akadálya a 
marxista szemlélet és módszer további erősödésének. Ezért határozta el az Intézet igazgatósága 
irodalomelméleti csoport szervezését; a kutatómunka fellendítését tervezve ezen a területen is. 
A csoportot Nyirő Lajos vezeti s egyelőre három tagból áll, de a későbbiek során osztállyá 
bővülne. Feladatkörébe tartozik más osztályok kutatóinak és külső kutatóknak a bevonása is-
az irodalomelmélet művelésébe. Az irodalomelméleti csoport viszonylag rövid működése során 
felmérte a tudományág helyzetét, körülhatárolta tevékenységének területét, kutatásának 
körét. Ennek alapján — figyelembe véve az irodalomtudomány, az irodalmi és művészeti élet» 
az iskolai oktatás, az olvasóközönség igényeit — kijelölte feladatait s ezek megvalósítására, 
tervet dolgozott ki. , 

Legfontosabb feladatának tekinti, hogy létrehozzon egy marxista irodalomelméleti kézi
könyvet, mely az irodalomelméleti kérdések átfogó, elmélyült, rendszeres kifejtését és meg
világítását tartalmazná. Az Irodalomelméleti Kézikönyv elkészítése sokoldalú szervezési és-
tudományos előmunkálatokat kíván, mert számos feltáratlan, kidolgozatlan kérdésre is választ 
kell majd adnia. Emellett tisztáznia kell az élő irodalom legfontosabb, aktuális elvi problémáit, 
s feldolgoznia többek közt irodalmunk felszabadulás utáni fejlődésének elméleti tanulságait. 

A kézikönyv előmunkálataként irodalomelméleti tanulmányok gyűjteményes kötetekben 
való megjelentetését tervezzük. Az egyes kötetek tanulmányai egy-egy problémakör (pl. mű
fajelmélet, szocialista realizmus, irodalmi irányzatok stb.) különböző részeit, vonatkozásait 
dolgoznák fel. Jelenleg már számos elméleti tanulmány van készülőben. Néhányat megemlí
tünk: Irodalomelmélet és műalkotás viszonya; Freudizmus és irodalom; Irodalom és világ
nézet; Irányzatosság az irodalomban; Irodalomtörténetírásunk módszere; Az összehasonlító 
irodalomtörténet módszere stb. Egy-egy téma részletes, átfogó feldolgozását egy megindítandó 
irodalomelméleti füzetsorozat keretében tervezzük megjelentetni. Pl. A dráma műfajelmélete; 
Tartalom és forma; Az írói egyéniség; Mai regényelméietek stb. 

A Világirodalmi Osztállyal együtt a csoport elkészítené a külföldön megjelenő irodalom
elméleti könyvek, tanulmányok rendszeres bibliográfiáját és gondoskodni kíván arról, hogy a 
Világirodalmi Figyelő és az Irodalomtörténeti Közlemények az eddigieknél sokkal több 
irodalomelméleti tárgyú tanulmányt közölhessen. A Világirodalmi Figyelőben a csoport 
alaposabb tájékoztatást ad majd a külföldi irodalomelméleti vitákról. 

Külön sorozatot indítunk, megfelelő elő-, ill. utószóval, jegyzetekkel az irodalom
elmélet legjelentősebb klasszikus alkotásainak magyar nyelven való kiadására. Tervbe vettük 
olyan fontos és nagyon nélkülözött művek megjelentetését, mint pl. Marx és Engels, továbbá 
Lenin irodalomról és művészetről szóló írásainak teljes gyűjteményét, valamint a szovjet 
irodalomelmélet eddigi alkotásainak legjavát. Olyan adósságokat is sí éretnénk leróni, mint pl. 
Plechanov válogatott irodalomelméleti írásainak kiadása, mely már számos országban nap
világot látott. A sorozat keretében leghamarább — a jövő évben — Lessing irodalomelméleti 
és esztétikai művei fognak megjelenni Vajda György Mihály gondozásában. Felmerült a 
gondolat, hogy szükség lenne egy olyan sorozatra is, melyben a magyar irodalomelméleti 
örökség legjobb művei, irodalomteoretikusokról szóló értékelesek, egy-egy kor irodalomelméleti 
törekvéseit, harcait bemutató gyűjtemények jelennének meg. 

Az ismertetett nagy feladatokat az irodalomelméleti csoport csak akkor oldhatja meg, 
ha épít az Intézet egész tudományos tevékenységére. A csoport előtt ezért — egyes tagjai 
egyéni munkáján kívül — működésének e kezdeti szakaszán, főként szervezési feladatok állnak. 
Az 1961. évi intézeti terv elkészítésekor a csoport az Intézet többi osztályával együtt készíti 
el tervét, hogy annak végrehajtásában az Intézet minden részlege részt vállalhasson. 

Ny. L. 
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A „Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből" 
című tanulmánykötet munkálatairól 

Kevés munka keltett olyan osztatlan érdeklődést a világirodalmi kérdésekkel foglalkozó 
magyar irodalomtörténészek s az orosz és az orosz-szovjet irodalom minden magyarországi 
olvasója körében, mint ez a tanulmánykötet. Érthető is, hiszen ez a kötet újabb fontos lépés 
az irodalomtörténeti vonatkozású magyar—szovjet tudományos kapcsolatok terén, és előfel
tétele annak, hogy a közeljövőben átfogó mű keretében szintézisbe foglalják a magyar—orosz 
irodalmi kapcsolatok történetét. A hangsúly ez alkalommal tehát nemcsak azon van, hogy 
•ennek a „szintézis-kötet"-nek útjából elhárítsák a korábban fennállott, majd a népi demokra
tikus Magyarország létrejöttétől, kezdve fokozatosan elenyészett kutatási nehézségeket, a 
kutatás hosszú időn át jelentkezett „fehér foltjait". Ez a nagyobblélegzetű tanulmánykötet 
arra is törekszik, hogy a világirodalmi relációk: a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok új 
•eredményeinek feltárásán belül kiváltképp azokra az adatokra fordítson figyelmet, amelyek 
a korábbi emberöltők magyar irodalmában és irodalmi életében, hírlapjaiban, folyóirataiban, 
kéziratos és leveles anyagában feltalálhatók voltak, de amelyekre a kutatók nem mindenkor 
fordítottak kellő figyelmet. • 

Ismeretes, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és a Szovjet Tudományos Akadémia 
tudományos együttműködési egyezménye keretében — mint erről folyóiratunk még a múlt év 
tavaszán beszámolt (vö. B. K.: Közös kutatások a moszkvai Gorkij Intézettel. ItK 1959, 
365—367.) — az MTA Irodalomtörténeti Intézete és a moszkvai Gorkij Intézet közvetlen 
tudományos együttműködési kapcsolatot létesített. Ennek keretében kerül sor „A magyar—• 
orosz és orosz—magyar irodalmi kapcsolatok története" című közös téma kidolgozására. 
Ennek előkészületeiről és a több mint húsz hónapig tartó szerkesztési munkáról kívánunk 
rövid tájékoztatót adni. Nyilvánvaló, hogy az első közös tervmunkaként megjelenő tanulmány
kötet, úgy is, mint a szintézis előkészítő munkája során fel kellett mérnünk a tudományos kap
csolatok egész területét és a kutatások állásáról lehető teljes áttekintéssel kellett szolgálnunk. 
Ez a nagyfontosságú előkészítő feladat formálta ki a „Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi 
kapcsolatok köréből" című tanulmánykötet arculatát. 

A tanulmánykötet tematikai tervét már 1958 decemberében megküldöttük a moszkvai 
Gorkij Világirodalmi Intézetnek, valamint a leningrádi Orosz Irodalomtörténeti Intézetnek 
<Puskin-ház). A moszkvai Gorkij Világirodalmi Intézet értékes tudományos észrevételeinek 
felhasználásával készülő kötet, amely történeti fejlődésükben kíséri nyomon a magyar—orosz 
és orosz—magyar irodalmi kapcsolatok alakulását, két nagy részben, két kötetben mutatja be 
anyagát. A tanulmányok első része az irodalmi kezdetektől a XX. századig, illetve 1917-ig 
tárgyalja a kapcsolatokat. A tanulmánykötet második része, második kötete pedig a XX. 
századtól, közelebbről a Nagy Októberi Szocialista Forradalomtól a legújabb időkig, napjainkig 
kíséri végig ezt a kapcsolattörténeti fejlődést. Ebben a munkában, melyben a magyar irodalom 
kérdéseivel foglalkozó szovjet irodalomtörténészek, így Lyuda Sargina és Oleg Rosszijanov is 
részt vettek a magyar irodalom 1870—1900. évek közötti oroszországi fogadtatásáról, illetve 
„Ady Endre fejlődése és az orosz irodalom" című új- anyaggyűjtésen alapuló, átfogó tanulmá
nyaikkal — az említett folyóirat-bejelentés óta eltelt 15 hónap alatt jelentős előrehaladást 
értünk el. Az eredetileg tervezett 42 tanulmányból 1960 áprilisáig bezárólag 40 elkészült, az 
elmaradt tanulmányokat pedig három önálló bibliográfiai melléklettel pótoltuk. 

Talán nem érdektelen az alábbiakban közzétennünk a tanulmánykötet elkészült tanul
mányainak és bibliográfiai mellékleteinek címeit, tartalomjegyzékét: Közös motívumok a 
magyar és orosz népköltészetben; Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai; Az Igor-ének 
kezdeti fogadtatása Magyarországon; Orosz tudományos és irodalmi vonatkozások a magyar 
nyelvű hírlapirodalomban (1770—1824); Magyarországi útiélmények és a magyar—orosz iro
dalmi kapcsolatok a XIX. sz. első negyedében megjelent orosz kiadványokban; Puskin magyar 
vonatkozásaihoz; A reformkori magyar irodalom orosz vonatkozásai; A magyarországi szlávok 
és az oroszok kapcsolatához a reformkorban; A magyar olvasóközönség megismerkedése az 
orosz drámairodalommai; Arany János és az orosz irodalom; A Kolokol magyar vonatkozásai; 
Megjegyzések Puskin „Jevgenyij Anyegin"-jének első magyar fordításához; Lermontov vers
művészete magyar köntösben; Jókai és az orosz irodalom; Goncsarov Magyarországon; Adatok 
az orosz forradalmi demokraták múlt századi magyarországi fogadtatásához; Gogol útja a 
magyar irodalomban; A „Revizor" első magyarországi előadása (1874); Az orosz forradalmi 
narodnyikok és a magyar sajtó az 1878—1881. évi oroszországi forradalmi válság időszakában; 
Turgenyev és Gozsdu; Turgenyev magyar követői; Szabó Endre az orosz irodalom magyar 
népszerűsítője; A magyar irodalom fogadtatása Oroszországban az 1870—1900 közötti években ; 
Gorkij és Madách; A Rajongók (Fejezet a XX. század eleji magyar—orosz irodalmi kapcsolatok 
köréből); Dosztojevszkij Magyarországon; Lev Tolsztoj „Háború és Béke" című regényének 
magyar fordításai; Csehov drámái Magyarországon; Ady Endre fejlődése és az orosz irodalom; 
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A Nyugat és az orosz irodalom; Orosz—magyar irodalmi vonatkozások (1917—1919); A „Kassai 
Munkás" mint a szovjet irodalom első magyar közvetítője; A szovjet irodalom és a magyar írók 
az ellenforradalmi korszakban; Majakovszkij Magyarországon (1945 előtt); Gorkij alakja és 
munkássága a két világháború közötti időszak magyar sajtójában; Solohov és a szovjet iroda
lom a 30-as évek magyar irodalmi kritikájában; Az „Űj Hang" és a magyar—szovjet irodalmi 
kapcsolatok; Orosz és szovjet líra fogadtatása Magyarországon a felszabadulás után; Az orosz, 
és a szovjet próza Magyarországon a felszabadulás utáni könyvkiadás tükrében; Orosz és 
szovjet drámák bemutatói Budapesten a felszabadulás után. A kötet bibliográfiai mellékletei: 
A tanulmánykötet bibliográfiákban eddig nem szerepelt adatainak bibliográfiája; Magyar-— 
orosz irodalmi kapcsolatok bibliográfiája (1957—1959); Orosz drámák — magyar színpadon 
(Bemutatók és bírálatok bibliográfiája, 1874—1959). 

A tanulmánykötet szervezési munkájával párhuzamosan -— ennek a munkának határ
ideje a folyó év március közepe volt — lezajlott a szerkesztőbizottság (Bor Kálmán, Czine 
Mihály, Kemény G. Gábor szerkesztő, Nyirő Lajos, Rejtő István) belső lektori munkájába. 
A közös összefoglaló jelentés elkészítése után a szerkesztőbizottság átadta a kéziratát a külső 
tudományos lektoroknak. A lektori véleményekben foglalt kívánalmak érvényesítése után 
a munka visszakerül a szerkesztőbizottsághoz. Ekkor veszi kezdetét a filológiai sajtó alá ren
dező munka, mely kiterjed a lehető egységes jegyzetközlésen kívül mindazokra a kívánalmakra 
is, amelyek az igényes mű egységes irodalomtörténeti tárgyalásmódját biztosítják. 

K. G.G. 

Vita a magyar barokk irodalom kialakulásáról 

Az Intézet Régi Magyar Irodalmi Osztálya 1960. május 16-án megvitatta Klaniczay 
Tibor tanulmányát a magyar barokk irodalom kialakulásáról, melyet folyóiratunk ez évi 3. és 
4. száma közölt két részletben. A vitaülésen rész t vett V. L. Tapie* a Sorbonne professzora, 
Jozef Minárik, a Szlovák Irodalmi Intézet munkatársa, Sőtér István, az Intézet igazgatója, az 
egyetemek régi magyar irodalommal foglalkozó munkatársai, a Történettudományi Intézet 
kutatói és az Intézet más osztályainak számos tagja. Az ülést Gerézdi Rábán osztályvezető-
nyitotta meg, majd Sőtér István igazgató üdvözölte a megjelent külföldi vendégeket. Az előze
tesen írásban közrebocsátott tanulmányhoz az értekezlet számos résztvevője fűzött megjegy
zéseket. A hozzászólásokat az alábbiakban röviden ismertetjük. 

Bán Imre az előadás nagy értékének tartotta a magyar társadalom fejlődésének vizs
gálatát, a feudális arisztokrácia osztályérdekei és a barokk művelődés összefüggéseinek fel
tárását. Első pillanatra meggondolkoztató, hogy a barokk stílus nálunk csak 1640 táján bonta
kozik ki, de e tétel is elfogadható oly formában, hogy ekkor lesz valóban korstílussá. Felhív ja 
azonban a figyelmet Pázmány prédikációi alaposabb vizsgálatának szükségességére. Zrínyi 
művészetének értelmezésében az előadó okfejtésének több pontjával egyetért, figyelmeztet 
azonban arra, hogy Klaniczay Tibor Zrínyi esetében a barokkot kikerülhetetlen és kényszerítő 
erejű művészi eljárásnak nevezi, Hajnal Mátyásnál viszont csak szabadon választható irodalmi 
stílusnak. Klaniczay a Szigeti veszedelem több oly vonását (pl. a hősök emberfelettivé emelése) 
minősíti sajátesan barokknak, amelyet általában eposzinak nevezhetünk. A protestáns nemesi 
(kuruc) költészet barokk jellegével, de még inkább a prédikátor költészet ilynemű felfogásával 
kapcsolatban aggodalmai vannak. A „protestáns barokk" kategóriáját általában nem tartja 
megnyugtatónak: a francia hugenotta példa magyar viszonyaink párhuzamaként nem egészen 
meggyőző: a hugenotta zsoltár éppúgy nem öltött soha barokk köntöst, ahogy a magyar protes
tantizmus liturgiája sem lett azzá. Igaz viszont, hogy a nemesi reprezentáció jellegzetes ter
mékei (pl. a temetési beszédek) a magyar irodalomban is hódolnak a barokk formáknak 
(Verestói György). Végül felvetette, hogy egy-egy műalkotás meddig és mily mértékben tart
ható barokknak. Elég néhány puszta stílusjegy a sajátosan barokk tartalmak nélkül? Azt a 
kívánságát fejezte ki, hogy Klaniczay történelmileg kiválóan megalapozott fejlődésrajzát 
részletes művészi-stilisztikai elemzéssel kell kiegészíteni. 

Pirnát Anteiligen fontos eredménynek tekintette az ellenreformációs tartalom és barokk 
formák szétválasztását a XVII. század első harmadában, valamint annak pontos elemzését, 
hogy a kezdetben tiszta reneszánsz formákban jelentkező, ellenreformációs ideológiát kifejező 
művek miként színeződnek fokozatosan barokk jellegű formai elemekkel. Ezzel kapcsolatban 
megállapította, hogy a magyar reneszánsz és barokk műpróza fejlődésének tengelyében a 
retorikus művek állnak. Hangsúlyozta a XVI—XVII. századi magyar nyelvű ékesszólás 
további tanulmányozásának fontosságát, különös tekintettel Pázmány munkásságára, vala^ 
mint Zrínyi prózai műveire. 
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Angyal Endre hozzászólásának középpontjában a poznani barokk-vita (nyomtatásban 
megj. a Biuletyn Historii Sztuki 1958. évi XX. kötetében) főbb eredményeinek, elsősorban 
Stanislaw Herbst, Jan Bialostocki, Wiadysíaw Tomkiewicz, Roman Pollak és Piotr Bohdzie-
wicz előadásainak és hozzászólásainak ismertetése állt. Téziseikből és más kutatók (a spanyol 
Batllori, a csehszlovák Wollman) eredményeiből kiindulva, helyesnek tartotta barokk és 
nemesi osztálykultúra összekapcsolását, viszont vitába szállt az ellenreformációs kapcsolatok 
erős hangoztatásával, örül, hogy a barokk-kutatás, a barokk korszak pozitív értékelése hazánk
ban is újra megindult. Ugyanakkor szeretné a figyelmet felhívni a „Varsó—Dubrovnik
tengelyre", azaz a magyar barokk irodalom, művészet, művelődés lengyel és horvát összefüg
géseinek vizsgálatára. Véleménye szerint a magyar barokk megértéséhez okvetlenül szükséges 
a szarmatizmusnak, a XVII. és XVIII. századi Lengyelország nemesi (és részben polgári) 
kultúrájának ismerete. A kelet-európai barokknak ez a sajátos lengyel változata sok rokon
vonást mutat a magyar barokkal, s gyakran, mint például Gyöngyösi esetében, közvetlen kap
csolatok is feltételezhetők. A szarmatizmus figyelembevétele a „magyar manierizmus" proble
matikájának megoldásához is hozzásegíthet. Érdekesek azonkívül a horvát kapcsolatok is. 
Ezek már a XVI—XVII. század fordulóján jelentkeznek (Pethő Gergely, Lackner Kristóf), s 
csúcspontjukat Zrínyi működésében érik el. Zrínyi költészetének megértéséhez okvetlenül 
szükségesnek tartja a horvát-szerb népi epika, valamint a dalmáciai horvát humanizmus és 
barokk tanulmányozását. Végül — ismét Frank Wollman eredményeinek felhasználásával — 
Nagyszombat kelet-európai szerepét méltatja és kívánatosnak tartja Nagyszombat magyar és 
szláv irodalmi és kulturális jelentőségének összehasonlító szemléletű kutatását. 

V. L. Tapié örömét fejezte ki a felett, hogy részt vehet a magyar barokk irodalom kérdé
seinek megvitatásán és hangsúlyozta, mennyire fontos a kelet-európai népek barokk kultúrá
jának vizsgálata az egyetemes barokk kutatás szempontjából. Rámutatott arra, hogy a barokk
ról szóló különböző nemzetközi tudományos összejöveteleken általában nem esik szó a kelet
európai népekről, sokszor egyedül ő figyelmeztet ar§a, hogy az egyetemes barokk kultúrában 
fontos helye van a szláv nemzetek és a magyarság művészi-irodalmi alkotásainak is. Fontos 
ezért, hogy a magyar kutatók mennél több szilárd, biztos eredményt érjenek el a magyar 
barokk vizsgálatában, s ezeket a nemzetközi tudományosság számára is hozzáférhetővé tegyék. 
Ezután a nyugat-európai és amerikai barokk kutatás néhány sokat vitatott maiproblémlájáról 
beszélt, így mindenekelőtt a barokknak részben a manierizmustól, részben a rokokótól és a 
klasszicizmustól való elhatárolásának kérdéséről. Van egy olyan tendencia, mely a barokknak 
elismert alkotások,jelenségek egyre nagyobb részét elvitatja a manierizmus, illetve a rokokó 
részére. Másrészt viszont a francia klasszicizmust nyilvánítják többen mindenestül a barokk 
kultúra részének. Ezzel kapcsolatban arra figyelmeztet, hogy a francia klasszicizmus egy olyan 
abszolutizmussal függött össze, mely igen nagy mértékben polgári erőkre támaszkodott, s a 
klasszicizmus éppen e polgári bázis igényeit elégítette ki, szemben a barokk földesúri feudális 
jellegével. A vita alapjául szolgáló tanulmány egyes megfogalmazásaival kapcsolatban azt az 
aggályát fejezte ki, hogy nem helyes arról beszélni,hogy valamely osztálynak szüksége volt 
osztályérdekei szempontjából a barokk kultúrára; sokkal inkább arról van szó, hogy bizonyos 
osztályok igényeinek a kielégítését jelentette a barokk. 

Dömötör Tekla rövid hozzászólásában a XVII. századi magyarországi színjátékok barokk 
jellegével foglalkozott. Megállapította, hogy a latin nyelvű drámák között vannak olyanok, 
amelyek teljes egészükben a barokk stílus képviselőinek tekinthetők, a magyar nyelvűek ki
vétel nélkül csak több-kevesebb számú barokk vonást mutatnak, egészükben (szerkezet, szín
padi hatások stb.) nem tekinthetők barokkoknak. 

Benda Kálmán hozzászólásában ismertette a két háború közötti magyar történészek 
egymásnak nem egyben szögesen ellentmondó álláspontját a barokk tartalmi és formai jegyei
ről, valamint a hazai fejlődésben való jelentőségéről. Kiemelte, hogy a referátum nagy érdeme, 
hogy miután elvi síkon tisztázta a barokk általános meghatározó jegyeit és tartalmát, annak 
magyarországi megjelenését és elterjedését,,a gazdasági és társadalmi fejlődésnek az irodalmat 
is meghatározó keretei között vizsgálja. így eredményei az általános történeti kutatások 
számára is szilárd alapul szolgálnak. Véleménye szerint volt magyarországi protestáns barokk: 
a XVI. század második felében meginduló refeudalizálódási folyamatnak a protestáns nemesség 
is részese volt, s ahogy a társadalmi fejlődésben a forradalmi vonások egyre jobban eltűntek, 
hogy helyet adjanak az örökös jobbágyság rendszerének, úgy hódított a földesúri minden
hatóság tükörképét mutató barokk kultúra. Szükségesnek látná a kor egyházi és szépirodalma 
mellett a politikai és államelméleti művek tüzetes megvizsgálását is. 

Jenéi Ferenc hiányolta a jelentős külföldi kapcsolatok vizsgálatát. Róma mellett fontos 
Bécs, Grác és Olmütz szerepe is. Nyéki Vörös Mátyással kapcsolatban felhívja a Dialógus és a 
Tintinnabulum előzményeire a figyelmet: a protestáns ars bene moriendik a halálra, Nyéki a 
túlvilágra készít elő. Fontosnak tartja Batthiány Ádám és Nádasdy Ferenc szerepének vizsgá
latát a barokk kialakulásában, úgyszintén a ferences rend tevékenységét is. Végül a magyar 
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barokk osztálybázisának vizsgálatánál nem mellőzhetők véleménye szerint a nyugati ország
rész jelentősebb városai, mert a vagyonos polgárság körében a barokk már a XVII. század első 
felében otthonos volt. 

Heckenast Gusztáv szerint történész számára nehéz hozzászólni Klaniczay tanulmányá
hoz, mert — éppúgy mint a reformációról vagy a sztoicizmusról és manierizmusról írott tanul
mányok esetében — olyan történeti, elsősorban társadalomtörténeti eredményekhez jutott el, 
amelyek egybeesnek a történészek legújabb kutatásaival. Az irodalomtörténészek azonban 
úgy látszik jobban ismerik a forrásanyagot, mint a történészek (az irodalomtörténeti források 
jobban hozzáférhetők, mint a gazdaság- és társadalomtörténetiek), ezért Klaniczay előbb 
tudja kimondani az eredményeket. Azok a következtetések, amelyeket Klaniczay az irodalmi 
barokk fejlődési útjának bemutatása során a magyar főúri osztálypolitika és a nemzeti függet
lenség viszonyainak változásaira vonatkozólag ebben a tanulmányában levont, mint pl. 
Eszterházy Miklós és Pázmány Péter politikájának levezetése a Bocskai-szabadságharc rendi, 
legpregnánsabban Illésházy által képviselt politikájából, vagy Esterházy Pál és Koháry István, 
de ugyanakkor Zrínyi Miklós és II. Rákóczi Ferenc politikájának levezetése Eszterházy Miklós 
és Pázmány politikájából, vagy a kuruc nemesi barokk elhalása 1711 után, ami ugyanakkor a 
barokk haladó tartalmának elenyészését is jelenti, teljesen megfelelnek a legújabb történeti 
kutatások irányvonalának. -

Klaniczay Tibor a hozzászólásokra adott válaszában megköszönte az értékes kiegészíté
seket és szempontokat, majd néhány felmerült vitás kérdésre tért ki. Ezek egyike, hogy vajon 
néhány stílusjegy, vagy pusztán egyes tartalmi mozzanatok alapján lehet-e egy irodalmi művet 
barokknak minősíteni. Véleménye szerint az a fő kérdés, hogy vajon egy irodalmi műben egyes 
barokk vonások mellett vagy azokkal szemben érvényesülnek-e valamely más stílusrendszer 
sajátságai is. Ez különösen a stíluskorszak kezdetén és a végén igényel beható aprólékos vizs
gálatot, annak megállapítása érdekében, hogy még a régi vagy pedig már az új stílus jelenségei 
vannak-e fölényben. Ezt az elvet követte a tanulmány is, a XVII. század elstf felének a vizsgá
latában, amikor azt igyekezett meghatározni, hogy a reneszánsz és manierista stílussal szemben 
mikor jelentkezik már döntő módon az új barokk jellegű mondanivaló és forma. Más azonban 
a helyzet egy olyan műnek a vizsgálatakor, amelyik az adott stíluskorszak, tehát jelen esetben 
a barokk-kor kellős közepén keletkezett, s amely semmiféle kapcsolatot sem mutat már a rene
szánsszal, s még semmit a klasszicizmussal. Ha ilyen esetben a barokk jelenségek csak bizonyos 
pontokon mutathatók is ki, ez nem teszi kétségessé a mű barokk jellegét, mert nem egy másik 
stílus, hanem egyszerűen stílustalanság, művészi igénytelenség áll vele szemben. A régi magyar 
irodalom egyes műfajaiban az efféle igénytelenség, a művészi ábrázolásról való lemondás elég 
gyakori, s ilyenkor valóban csak néhány jel emlékeztet esetleg a stílushoz és a stíluskorszakba 
való tartozásra. Ettől azonban az ilyen művek a barokk irodalom részei maradnak, mivel a 
barokk az egyetlen stílus, mely bennük felismerhető. A másik vitatott kérdésben, a protestáns 
barokk problémájában, egy véleményen van Benda Kálmánnal, mert nyilvánvaló, hogy 
— miként azt a tanulmány is hangsúlyozta — ha a barokk társadalmi alapja a feudális osztály 
egésze a fejlődés egy bizonyos szakaszában, akkor ennek a feudális osztálynak a protestáns 
képviselői, illetve ezek szószólói alapjaiban ugyanazon világnézet, mondanivaló és ízlés irá
nyába orientálódnak, mint katolikus társaik. Tapié professzornak arra a megjegyzésére, hogy 
a barokkban nem olyan jelenséget kell látnunk, melyre az uralkodó osztálynak szükséges van, 
hanem amely az igényeit kielégíti, azt válaszolta, hogy mind a kettőt. Elismerte, hogy a Tapié 
által említett kétféle nézőpont nem azonos, s azt is elfogadja, hogy tanulmányában kevésbé 
hangsúlyozta az utóbbit, bár ez sem hiányzott, különösen a „négy végső dolog" témakörének 
elemzése során. Ugyanakkor szerinte nem lehet tagadni, hogy az osztály számára fennállt az 
új életszemlélet és stílus elfogadásának a szükségessége is, nagy belső ellentmondásokon nyugvó 
hatalmi helyzetének erősítése érdekében. 

A vitaülés Gerézdi Rábán elnöki zárszavával ért véget. 
T. A. 
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Vitaülés az összehasonlító irodalomtörténet problémáiról 

Az Intézet Világirodalmi Osztályán 1960. április 7-én L. Sargina beszámolt a Moszkvá
ban 1960. január 11—15-ig tartott konferenciáról, melyen a szovjet irodalomtörténészek az 
összehasonlító irodalomtörténeti kutatás helyzetét vitatták meg. 

A konferencián kilenc referátum hangzott el, részben az összehasonlító irodalomtör
téneti kutatás elvi kérdéseiről, részben a Szovjetunióban és a külföldön folyó kutatások mai 
helyzetéről. A konferenciának számos elvi és gyakorlati kérdés tisztázása mellett egyik leg
fontosabb eredménye, hogy felhívta a szovjet irodalomtörténészek figyelmét az egy idő. óta 
elhanyagolt összehasonlító irodalomtörténeti kutatások jelentőségére. A kilenc előadás közül 
a legtöbb vitát és elismerést Neupakojeva és Zsirmunszkij általános elvi kérdésekkel foglal
kozó referátuma váltotta ki. 

Neupakojeva „Nemzeti irodalmak kölcsönös kapcsolatainak és kölcsönhatásainak 
kutatási problémái" című előadásában a nyugati irodalomtörténészek komparatista kuta
tásai és a szovjet összehasonlító irodalomtörténet között fennálló különbség elemzéséből 
indult ki. Megállapította, hogy míg a nyugati komparativizinus a körébe tartozó jelenségeket 
csak egy belső irodalmi fejlődés^szűk keretei között vizsgálja, a szovjet irodalomtudomány 
ugyanezeket a jelenségeket az egész társadalmi fejlődés szemszögéből, a marxista esztétika 
alapján ítéli meg. Neupakojeva ezért a különböző nemzeti irodalmak között kimutatható 
sokféle kapcsolatot és párhuzamos folyamatot két csoportra osztotta: az ún. érintkező „kon
takt" kapcsolatok és az olyan rok önje lenségek csoportjára, amelyek hasonló történelmi hely
zetben keletkezett irodalmi folyamatokban gyökereznek. 

A „kontakt" kapcsolatokon Neupakojeva általában az olyan kapcsolatokat érti, ame
lyeken keresztül valamely nép megismerkedhet egy másik nép irodalmával: tehát a személyes 
kapcsolatokat, a fordításokat, az idegen művekkel foglalkozó kritikai irodalmat stb. Az ilyen 
kapcsolatok feltárása az irodalmak közti kapcsolatok vizsgálatának alapvető feltétele. Az ilyen 
irányú kutatások számára Neupakojeva a történelmi sorsuk szerint közelálló népek irodal
mának (pl. szláv, skandináv, latinamerikai irodalmak), a közös nyelvű, de különböző irodal
mak kapcsolatainak, (pl. angol-amerikai ausztráliai vagy német-osztrák irodalmak), és az 
eszmeileg vagy esztétikailag közelálló vagy más történelmi körülmények között kialakult 
irodalmi irányzatoknak a vizsgálatát tartja különösen alkalmasnak. 

A nemcsak két vagy több nép, hanem egy egész konünes, vagy egész világ irodalom
történetének távlatából nézve az irodalmi kapcsolatok körébe, nemcsak a közvetlen érint
kezésből, hanem a világméretű történelmi folyamat egységéből származó jelenségek is bele
tartoznak. Ilyenek az önálló, független fejlődés eredményeként, hasonló történelmi alapon, 
néha nagy időbeli eltolódással felbukkanó rokonjelenségek, mint pl. a hősi eposzok, a lovagi 
líra, a kritikai realizmus, szocialista realizmus stb. 

Zsirmunszkij akadémikus „Az összehasonlító kutatás módszerének problémája" 
című előadásában kifejtette, hogy az összehasonlító irodalomtörténeti módszer helyes alkal
mazása az emberiség egységes, általános törvényszerűségek alapján való fejlődésnek marxista 
felfogásából indul ki. Éppen ezért helytelen, hogy a polgári komparatíyizmus mereven elvá
lasztja az „összehasonlító" irodalomtörténetet az „általános" irodalomtörténettől, és túlozza 
az irodalmi hatások szerepét. Zsirmunszkij gondolatmenete Neupakojeva fejtegetéseivel 
érintkezik, mikor megállapítja, hogy a hasonló társadalmi körülmények között élő különböző 
népeknél keletkezhetnek közös ideológiai jelenségek, attól függetlenül, hogy van-e közvetlen 
érintkezés közöttük. Különböző népeknél a társadalmi fejlődés hasonlósága magyarázza az 
irodalmi és képzőművészeti irányok -— pl. a reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, 
realizmus— hasonló egymásutánját is. Zsirmunszkij ezért az összehasonlító irodalomtörté
net fő feladatának az ún. „történelmi- tipológiai hasonlóságok" kutatását tartja, s mivel sze
rinte nincs önálló kutatási tárgya és módszere, nem tekinti önálló tudományágnak. 

A konferencián elhangzott többi referátumot L. Sargina vázlatosan ismertette, s a 
beszámolót vita követte. 

Sziklay László Zsirmunszkij felfogását helyeselve hangoztatta, hogy az összehasonlító 
irodalomtörténet nem önálló tudományág, hanem az általános irodalomtörténet szerves része. 
A magyarországi különböző nyelvű irodalmak történetére hivatkozott, amelyek hosszú időn 
keresztül azonos történelmi körülmények között fejlődtek, s egymásra gyakorolt hatásuk 
nélkül aligha tanulmányozhatók. i 

Rába György megállapította, hogy Neupakojeva és Zsirmunszkij előadásai közt nincs 
lényeges elvi különbség, inkább csak hangsúlyeltolódásról van szó. Neupakojeva egy lényeges 
megállapításának illusztrálására, mely szerint vannak pusztán kölcsönzéssel nem magyaráz
ható világméretű folyamatok (pl. lovagi líra, eposz, stb.) a közép-keleteurópai romantika 
párhuzamos jelenségeire főként a naiv eposznak a magyarban és a szomszédos irodalmakban 
való megjelenésére hivatkozott. Megemlítette, hogy az ilyen fokon jelenségekkel az elmúlt 
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évben, a II. francia összehasonlító irodalomtörténeti kongresszus is hasonló értelemben fog
lalkozott. 

Kemény G. Gábor a felvetett kérdésekkel kapcsolatban az irodalmi kapcsolatok tör
téneti kutatásának fontosságát hangsúlyozta és kitért az ezzel összefüggő bibliográfiai fel
adatokra, amelyeket a Bibliográfiai Osztály a Világirodalmi Osztállyal együtt kíván meg
oldani. 

Nyirő Lajos elmondotta, hogy a szovjet folyóiratok — elsősorban a Voproszi Lityera-
turi, az Izvesztyija Akadémia Nauk és a Russzkaja Lityeratura •— újabban több cikket, 
tanulmányt szenteltek az összehasonlító irodalomtörténet kérdéseinek. Újraértékelték pl. 
a nagy szovjet összehasonlító irodalomtörténész, Veszelovszkij egész munkásságát s az össze
hasonlító kutatások valóságos reneszánszáról lehet beszélni. Ezt a fellendülést azért tartotta 
fontosnak, mert a komparatista kutatások eredményei nélkül számos irodalomtörténeti 
kérdést nem lehet megoldani. Pl. érdekes megoldásra váró feladat annak a magyarázata, hogy 
az elmaradt társadalmi viszonyok ellenére a XIX. sz.-i orosz irodalom miként juthatott a 
fejlődés legmagasabb csúcsaira. 

A magyar-orosz kapcsolatokról készülő tanulmánykötettel kapcsolatban megemlítette, 
hogy ez csak az első és főként felületi jelenségeket vizsgáló lépés ezen a területen, amelyet a 
mélyenjáróbb hatáskutatásnak kell követnie. A komparatista kutatást Zsirmunszkijjal ellen
tétben nem pusztán módszernek tekintette. 

Kovács József szerint az Összehasonlító irodalomtörténet az általános irodalom
történeten belül csupán részletkérdéseket old meg, és ezzel nagyobb, átfogóbb kérdések 
eredményes vizsgálatához járul hozzá. 

Horányi Mátyás azt fejtegette, hogy bár a nemzeti irodalomtörténetek nem nélkülöz
hetik a komparatista kutatások eredményeit, ezeknek sokkal részletesebb és távolabb vezető 
feladataik vannak, mint amilyeneket a nemzeti irodalmak kutatása tesz szükségessé. A kom-
parativizmus mint önálló tudományág és az általános irodalomtörténet között nincs ellent
mondás. Az összehasonlító irodalomtörténet a legtöbb tudományághoz hasonlóan egy bizonyos 
terület speciális feldolgozásával végső soron az átfogóbb szaktudomány céljait szolgálja. 
Bragyinszki előadásával kapcsolatban Marinetti, D'Annunzio, Camőes stb. példájára hivat
kozva megjegyezte, hogy a kétnyelvűségnek egy életmű megítélésében nem mindig helyes 
elsődleges jelentőséget tulajdonítani. 

L. Sargina a vitában felmerült kérdésekre megadta a szükséges felvilágosítást és kijelen
tette, hogy ezeknek a kérdéseknek a napirenden tartása továbbra is fontos feladat. 

Vajda György Mihály a vita eredményeit összefoglalva megállapította, hogy a Világ
irodalmi Osztály munkájában az összehasonlító kutatásnak különös jelentősége van s a jelenleg 
folyó tudományokkal kapcsolatban főként az ún. „kontakt" kapcsolatok kutatására nyílik 
alkalom. A történeti„-tipológiai" kategória felvetéséről megjegyezte, hogy a marxista módszer 
alapján nyilvánvalóan csakis a társadalmilag és történelmileg indokolt analógiák kimutatásá
nak van célja és létjogosultsága. Francia, német és orosz példákkal bizonyította, hogy a fej
lettebb társadalmi viszonyok nem járnak szükségszerűen együtt fejlettebb irodalommal is. 
Számos példa igazolja, hogy az irodalomnak emelkedő periódusait a forradalmakra való elő
készület determinálja. A világirodalomtörténet és a komparatista kutatások mint egyaránt 
irodalmak közötti összefüggésekkel foglalkozó területek közötti határvonalat olyan értelemben 
vonta meg, hogy az előbbi főként a csúcsokon jár, a másodiknak részletfeladatai is vannak, 
és módszerbeli sajátosságok is megkülönböztetik. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Vesze-
lovszkij-iskola is intenzíven foglalkozott az irodalmi foklór kérdésével s hogy ez a komparatista 
kutatásnak továbbra is nyilvánvalóan fontos területe marad. 

A Világirodalmi Osztály jelenlegi munkájáról elmondotta, hogy a legtöbb feldolgozás 
alatt levő téma komparatista vonatkozású is és a Világirodalmi Figyelőben folytatni kell 
az összehasonlító irodalomtörténeti tájékozódást elősegítő bibliográfiák és szemlék közlését, 
továbbá intenzívebben kell kutatni a magyar irodalom külföldi kapcsolatait. 

H. M. 
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Intézeti hírek 
(I960, június 1—augusztus 31) 

A Magyar Tudományos Akadémia és a 
Vietnami Tudományos Akadémia között 
érvényben levő csereegyezmény keretében 
május 21-én Budapestre érkezett Hanoiból 
Vu Kieou, a Vietnami T. A. filozófiai osztályá
nak szaktitkára és Ho Ton-trinh, az Irodalom
tudományi Intézet tudományos titkára. A két 
vietnami szakember egy hónapig Intézetünk 
vendége volt. Elsősorban tudományszerve
zési tapasztalatok tanulmányozására érkez
tek ide: számos megbeszélést folytattak az 
Intézet vezetőivel és osztályvezetőivel; részt 
vettek egy osztályértekezleten; megismer
kedtek az Intézet szervezeti fölépítésével, 
tervezésével, munkájával. Behatóan érdek
lődtek az egyes kutatók munkája, valamint 
a magyar irodalomtudomány és a gyakorlati 
élet kapcsolatai iránt is. Tanulmányozták 
ezenkívül az MTA Nyelv- és Irodalomtudo
mányi Osztályának szervezetét és munkáját. 
Látogatásuk az első konkrét lépés a két népi 
demokratikus ország társadalomtudományi 
kapcsolatainak kiépítésére. 

A Tudományos Minősítő Bizottság június 
24-én rendezte meg Szabolcsi Miklós osztály
vezető kandidátusi disszertációjának vitáját. 
„A magyar szocialista irodalom történeté
nek néhány kérdése" című értekezés oppo
nensei Tolnai Gábor akad. lev. tag és Király 
István, az irodalomtudomány kandidátusa 
voltak. A bíráló bizottság egyhangúlag java
solta a kandidátusi cím odaítélését. 

Az Intézet igazgatósága június 27-én tar
totta az 1960. év első felének munkáját le
záró és értékelő összintézeti értekezletet. 
Sőttr István igazgató ismertette az elmúlt 
időszak alatt elért eredményeket és rámuta
tott a munka során felmerült nehézségek és 
hiányosságok okaira. Hangsúlyozta, hogy az 
intézeti tudományos munka ebben a félévben 
az eddigieknél pontosabb és reálisabb téma
terv alapján, újabb szervezeti keretek közt, 
s tudományos és ideológiai szempontból erős
séget jelentő új munkatársak részvételével 
folyt. Az értekezleten került sor a félévi 
jutalmak kiosztására is. 

* 

Június 27-én került sor Kemény G. Gábor 
osztályvezető „Mocsáry Lajos és a nemzeti
ségek" című kandidátusi értekezésének meg
vitatására. A disszertáció opponensei Sőtér 
István akad. lev. tag és Arató István, a tör
ténettudományok kandidátusa voltak. Az op
ponensek véleményei alapján a bíráló bizott

ság a kandidátusi cím megadását javasolta 
a Tudományos Minősítő Bizottságnak. 

* 

Czine Mihály tudományos munkatárs 
„Móricz Zsigmond útja a forradalmakig" 
című disszertációjának nyilvános vitáját 
július 4-én rendezte a Tudományos Minősítő 
Bizottság. Bóka László és Söttr István akad, 
lev. tagok opponensi véleményeinek elhang
zása és a vita után a bíráló bizottság az érte
kezést elfogadta és a kandidátusi cím oda
ítélését javasolta. 

* 

Hans Henning, a weimari Zentralbiblio
thek der deutschen klasszischen Literatur 
igazgatója, július 15-én látogatást tett Intéze
tünkben és hosszas beszélgetést folytatott az 
Intézet világirodalmi osztályának tagjaival. 

* 

Július 18-án meglátogatta Intézetünket 
Werner Bergmann, a lipcsei Deutsche Büche
rei vezető munkatársa, akivel Intézetünk 
egyes munkatársai tárgyalást folytattak a 
németországi magyar proletárirodalom biblio
gráfiájának elkészítése ügyében. 

Sőtér István, az Intézet igazgatója, mint 
a Magyar Pen Club elnöke július 18-tól 
augusztus 3-ig Brazíliában, Rio de Janeiro-
ban és Sao Paoloban tett látogatást és részt 
vett a Nemzetközi Pen Club kongresszusán. 

* 

Augusztus 5-én dr. Gerhardt Steiner, a 
Német Tudományos Akadémiához tartozó 
Institut für deutsche Sprache und Literatur 
osztályvezetője meglátogatta Intézetünket 
és beszélgetést folytatott az Intézet munka
társaival a két intézet kapcsolatairól s közös 
problémáiról. 

* 

Sziklay László és Vajda György Mihály 
tudományos munkatársak július—augusztus 
hónapokban több hétig a Német Demokrati
kus Köztársaságban tartózkodtak, ahol fel
kerestek számos az Intézetünkkel kapcsolat
ban álló tudományos intézményt, valamint 
magyar irodalomtörténeti szempontból fontos 
könyvtárakat és levéltárakat. 

* 

Szent-Ivanyi Béla professzor, a berlini 
Humboldt Egyetem Finn-ugor Intézetének 
tanára augusztus 17,-én az Intézet vezetőivel 
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"és munkatársaival a két intézet közös fel
adatairól, valamint a magyar irodalomtörté
netnek a Német Demokratikus Köztársa
ságban való műveléséről folytatott megbeszé
lést -

Augusztus folyamán több ízben látoga
tást tett Intézetünkben Csapláros István, a 
varsói egyetem magyar irodalomtörténet 
tanára, s eredményes eszmecseréket folyta
tott a magyar—lengyel irodalmi kapcsolatok 
kutatásának kérdéseiről. 

Az Intézet több munkatársa, Somogyi 
Sándor, Törő Györgyi, Tőrökné Erdélyi Ilona 
és Varga József,.részt vettek az augusztus 
folyamán Weimarban rendezett nyári egye
temen. 

* 
A magyar—román Akadémiai Munka

közösség még 1956 nyarán javasolta, hogy 

annak az útvonalnak az emlékhelyeiről, 
amelyen Petőfi 1849 júliusában — Mező-
berénytől Segesvárig — végighaladt, vala
mint magáról a segesvári csatatérről nép
szerű-tudományos jellegű dokumentumfilm 
készüljön, mely a közönség elé is kerülne, 
de ugyanakkor tudományos célókra is szol
gálna. A Budapest Filmstúdió Dokumentum
film Osztálya a filmet ez év augusztusában 
— 20 munkanap alatt — a helyszínen el
készítette, Dienes András, tudományos mun
katárs vezetésével. A film rendezője Lakatos 
Vince, az operatőr Purczell Miklós, a gyár
tásvezető Sike István. A színes film előre
láthatólag 1961. január 1-én, a költő szü
letésének évfordulóján kerül bemutatásra. 

Az Intézet kiadványainak sorában augusz
tus folyamán megjelent Sylvester János Űj-
testamentumának hasonmás kiadása a „Bib-
liotheca Hungarica Antiqua" sorozat kereté
ben. A facsimile kiadás gondozása és az utószó 
Varjas Béla munkája. 

A kiadásért felel: az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat beérkezett 1960. VI. 20. — PéldánysEám 1100 

Műszaki felelős : Pataki Ferenc 
Terjedelem: 9.5 (A/5 ív) 

1960/51641 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
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