
AZ INTÉZET ÉS A TÁRSASÁG ÉLETÉBŐL 

Az Irodalomtörténeti Kézikönyv műhelyvitái 

II. 

A készülő négy kötetes irodalomtörténeti kézikönyv egyes fejezeteinek a vitái (lásd 
I tK 1962, 793—6.) 1963 első három hónapjában továbbfolytatódtak. E megbeszélések ered
ményeiről és tanulságairól az alábbiakban számolunk be. 

1. A régi magyar irodalmat tárgyaló I. kötet anyagából Varjas Béla, Bán Imre, Stoll 
Béla és Hopp Lajos mutattak be egy-egy nagyobb összefüggő részt. Varjas Béla a reformáció 
irodalmának néhány fejezetét bocsátotta vita alá. A fejezetek pontosságuk, megfogalmazásuk 
kidolgozottsága, s különösen az énekköltészetről szóló fejezet érdekes új szempontjai folytán 
a vita résztvevőinek elismerésével találkoztak. Ugyanakkor túlméretezettnek tűnt az elsősor
ban teológus-írók munkásságának, s életrajzának a tárgyalása, aminek folytán az irodalom
történeti jelleg helyenként háttérbe szorult. A fejezeteknek a korábbi tematika szerinti pontos 
kidolgozása felszínre hozta magának a tematikának egyes gyengéit, aminek következtében 
a vita bizonyos átcsoportosításokat határozott el. Az új csoportosításban a reformáció egyes 
áramlatai szerinti tagozódás helyébe az egyes műfaji csoportok szerinti rendszerezés fog lépni. 
Ezzel a rendszerrel szorosabbra lehet fogni a teológiai, értekező, vitairodalmat, s plasztikusab
ban lehet bemutatni az énekköltészetet és a reformáció drámáit. 

Bán Imre a XVII. századi barokk udvari irodalom több fejezetével, valamint az ezzel 
egyidejű polgári irodalom fejezeteivel készült el, köztük a Zrínyi- és az Apáczai-fejezettel is. 
A rendkívül gazdag anyag, Bán Imre tényszerű, szabatos kifejtésében, kitűnő alkalmat nyúj
tott a XVII. század több általános kérdésének a felvetődéséhez, s ezzel a szintézis koncepciójá
nak továbbfejlesztéséhez. A vita középpontjában az udvari barokk irodalom körének meghatá
rozása és az Apáczaiban csúcsosodó polgári irodalomnak a barokkhoz való viszonya állt. 
Az előbbi kérdést illetően a hozzászólások arra hajlottak, hogy a vallási különbséget nem 
helyes rendszerező elvnek tekinteni, s így a nyugatmagyarországi főúri udvarok irodalmát 
valamint az erdélyi fejedelmi udvar irodalmi tevékenységét a köztük levő jelentős különb
ségek ellenére is együtt kell tárgyalni. A polgári irodalmat illetően az érdekes vita inkább 
csak problémákat vetett fel, s további vizsgálatokra ösztönzött. Számos a vitában felmerült 
mozzanat arra mutatott, hogy e polgári írók irodalomtörténeti vizsgálatát a jövőben célszerű 
erősebben elválasztani az egyháztörténeti kutatásoktól. A Bán Imre által bemutatott fejezetek 
közül különösen a nagy írókról szóló portrék, s általában az egyes írók tárgyalása volt igen 
sikeres, a nagyobb történeti összefüggések kidomborítása, a szintetikus szempontok érvénye
sítése viszont még nem történt meg elegendő mértékben. Ugyanennek a periódusnak a nép
szerű irodalmát Stoll Béla dolgozta ki röviden ^s magvasán összefoglalt fejezetekben. Az eddig 
még egyszer sem összefoglalt szerelmi, vitézi és oktató énekek rendszerezése, sajátságainak 
meghatározása terén Stoll igen eredményes munkát végzett. A vita eredményeképpen a szerző 
még egy a korabeli népszerű katolikus irodalomról (népénekek, Kajoni stb.) szóló-fejezettel 
fogja ezt a részt kiegészíteni. 

A kései barokk periódusának, a rokokó irodalomnak néhány fontos fejezetét, köztük 
a Mikesről, Bethlen Katáról, valamint az anekdota-irodalomról és a felvilágosodás erdélyi elő
készítőiről szóló fejezeteket Hopp Lajos írta meg. Közülük kiemelkedőnek bizonyult a Mikes
ről szóló, mely a szerző új kutatásainak is első teljes összefoglalása. A Bethlen Katáról szóló 
fejezetben viszont belső aránytalanságokra és bizonyos túlértékelésre mutattak rá a vita részt
vevői. A vita középpontjában Hermányi Dienes elhelyezésének a kérdése állt, mivel abban 
mindenki egyetértett, hogy nem szerencsés őt e főúri írókkal egy csoportban tárgyalni. Meg
nyugtató megoldást azonban még nem sikerült elérni. 
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2. A II. kötet munkaközössége a szerkesztő, Pándi Pál vezetésével 1963. jan. 17-én 
a „Kölcsey Ferenc" c. fejezetet, Horváth Károly munkáját vitatta meg. Mind a jelenlevők, 
mind a véleményét írásban közlő Szauder József egyöntetűen elismeréssel szóltak a munkáról, 
példaszerűnek értékelték terjedelmében, felépítésében, valamint stílusában is. Apróbb kiegé
szítésekről, módosításokról nem beszélve a következő általánosabb érdekű kérdések és fel 
adatok merültek fel: 

Több oldalról is elhangzott az a kívánság, hogy a szerző intenzívebben térjen ki a világ
irodalmi hatásokra, kapcsolatokra. Kölcsey esetében Vajda György Mihály részletesen meg is 
világította a német klasszikusokkal való kapcsolat, valamint a XIX. század eleji keleteurópai 
irodalomnak sajátos polgári szemléletű, a felvilágosodástól is színezett klasszicizmusának kér
dését. Hasonlóképpen a horizont kitágítását javasolta Szauder József is, elsősorban Kölcsey 
filozófiai munkásságának részletesebb elemzésével. Mások ugyanakkor KÖlcseynek a francia 
forradalomhoz való viszonyát, a klasszicizmus s a köznemesség függetlenségi hagyományának 
kérdését, romantika és klasszicizmus, ill. klasszicizmus és szentimentalizmus sajátos vegyületét 
szerették volna bővebben kifejtve látni. E megjegyzések folytán — mint legfőbb tanulság — 
felvetődött a reformkort és a romantikát megelőző irodalmi korszak ízlésbeli, stiláris, eszmei, 
esztétikai definíciójának, s a legalkalmasabb terminológiának kérdése. A szerkesztő éppen 
a vita tanulsága alapján szükségesnek látja, hogy e kérdésekkel a korszakbevezető a tervezett
nél terjedelmesebben foglalkozzék. — Erős igény nyilatkozott meg a vita során Kölcsey, s kö
vetkezésképpen minden a korszakba tartozó író stílusának elemzése iránt. Kölcsey esetében 
főleg prózája, elsősorban értekező prózája értékelése tekintetében merültek fel nézeteltérések. 
Hasonlóképpen kívánatosnak tartja a munkaközösség Kölcsey írói művészete kérdésének 
s ezzel kapcsolatban az írói utóéletnek a mostaninál egy árnyalattal analitikusabb, szükség 
esetén polemikusabb felvetését. Vitazáró hozzászólásában a szerkesztő is Kölcsey szellemi, 
művészi, eszmei örökségét fejtegette, azzal a megjegyzéssel, hogy az életműnek határozottabb 
esztétikai árnyalása mellett ezen életműnek egyik legnagyobb s legmaradandóbb értékének 
— annak ti. hogy egy nagy emberi egyéniség, gondolkodó és etikus lenyomata — pregnánsabb 
megrajzolása lenne kívánatos. 

3. Az ItKk IV. kötetének munkaközössége Szabolcsi Miklós szerkesztő vezetésével 
1963. jan. 16-án két fejezetet vitatott meg: Nagy Magda : A népi írók lírája; Rába György r 
Polgári líra a két világháború között. E két fejezet fontos eligazító céllal került megvitatásra: 
talán a legnehezebb fejezet-típust, a több kisebb portrét összefogó, irányt, csoportot, nemze
déket tárgyaló típust képviseli. 

A vita ezúttal is azt a jól bevált gyakorlatot követte, hogy az általános vita előtt egy 
alapos, részletes beszámoló hangzik el a megvitatandó dolgozatról, s ehhez kapcsolódnak a 
hozzászólások. Nagy Magda fejezete esetében Czine Mihály tartotta a beszámolót, s kifejtette, 
hogy az efféle fejezet-típus elkerülhetetlenül csonka, minthogy a csoport legjelentősebb kép
viselői külön fejezetben szerepelnek. Ennek ellenére a referens úgy látja helyesnek, hogy 
e legjelentősebb képviselőkre (adott esetben pl. Illyés Gyulára) az összefoglaló fejezet is inten
zívebben utaljon. Ami a dolgozatnak, mint kézikönyv-fejezetnek értékelését illeti, Czine 
Mihály szerint nem veszi eléggé tekintetbe a kézikönyvnek tankönyv-igényét, lévén túlmére
tezett. Ezért tömörítést, az egyes költőknek kisportré-szerű összefoglalását javasolja. A mód
szer terén kifogásolja, hogy a szerző az egyes költők tárgyalásában indokolatlanul elütő mód
szert követ, azonkívül pedig megtöri az egyes életpályákat anélkül, hogy a megtörések okairól 
általános érvényű megállapításokig tudna eljutni. Mindez arról árulkodik, hogy a szerzőnek 
nem sikerült a közös fejezetet indokló közös jegyeket plasztikusan megragadnia. Igen tanul
ságos volt a beszámolónak a „személycserékre" vonatkozó része is (ebbe többen is belekapcso
lódtak), jelezte: milyen nehéz legtöbbször egy-egy költő csoportbeli helyét megtalálni, milyen 
könnyen belekerül a csoportba nem jellemzően odatartozó költő, másrészt pedig milyen 
könnyű kifelejteni odatartozó alkotókat. 

A hozzászólások legfontosabb mondanivalói a pálvakép s ezen belül a fejlődési csomó
pontok megrajzolásának fontosságát érintették, de kitértek a fogalmazás és az idézetmeg
választás kérdéseire is. — A vitavezető mindezek alapján átdolgozást javasol olyan értelem
ben, hogy e csoportban Erdélyi József szegényparaszti hangvétele legyen a központi kérdés, 
e köré sorakozzék fel portrészerűen a többi költő. — Mindenképpen indokolt és figyelembe 
veendő viszont a szerzőnek a válaszában tett azon megjegyzése, hogv a szóbanforgó témáról 
még nincs marxista feldolgozás, s ez érthető nehézségekkel jár a fejezet végleges kimun
kálásában. 

Jóval több helyeslő s részben kiegészítő, módosító megjegyzést váltott ki Rába György 
munkája. A referens Béládi Miklós elismeréssel szólt róla, dicsérte a fejezet példaszerű tömör
ségét, jól szerkesztettségét, az egységes szempont kielégítő fellelését. Leginkább még a szerző
nek azt a módszertani álláspontját tartja problematikusnak, melv szerint a költői életműveket 
elsősorban belülről (pl. a költői képalkotás különbségeire, fejlődésére tekintettel) vizsgálja. 
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A finom elemzések révén így gazdag és színes stiláris képet kapunk, halványabb marad viszont 
a költők világnézeti karaktere. Akad a dolgozatban túlértékelés is, viszont ugyanakkor a 
szerző más esetben erősebben érvényesíti kritikai szempontjait. Fontos figyelmeztetése a refe
rensnek az, hogy utalni kell a költők prózaírói munkásságára még akkor is, ha mint próza
írók más fejezetben is szerepelnek. Béládi azt is hangsúlyozandónak tartja, hogy az e fejezet
ben tárgyalt költői nemzedék a Nyugat harmadik nemzedéke, a vitavezető szerkesztő szerint 
viszont Rába György fejezete a Nyugat második és harmadik nemzedékét öleli fel. 

A hozzászólások általában egyetértettek a referátum pozitív értékelésével, azt azonban 
többen is nyomatékosan kívánták, hogy a szerző állítsa jobban előtérbe a tartalmi-világnézeti 
megközelítés szempontjait, a kor társadalmi problémáit, szellemi mozgását építse be a feje
zetbe, az egyes költők útjának társadalmi meghatározottságát erősebb kontúrokkal rajzolja 
meg. Meggondolandó az is, hogy az esztétikai komplex megközelítés és sűrített fogalmazás 
következtében a szöveg nehezen tanulható. 

A mindkét fejezetet, sőt minden hasonló fejezetet érintő megjegyzéseket — részben 
a szerkesztő vitazáró hozzászólása alapján — ezekben foglalhatjuk össze: a hasonló típusú 
fejezetek élén, az egyes portrékat megelőzően társadalmi és világnézeti horizontot kell adni. 
(Eredetileg az volt az elképzelés, hogy az összefoglaló fejezeteken belül ne is legyenek külön 
portrék, a gyakorlat azonban e felfogás revideálására kényszerítet.) Az egyes fejezetekben 
a portrék felsorakoztatása a líra, próza stb. szerint történik. A fejezetekben az egyes rétegeket 
lehetőleg plasztikusan kell elkülöníteni, a társadalmi jellemzéseket erősebben megrajzolni 
s a költőket—írókat a világirodalmi irányzatokba beleágyazni, A szerkesztő bejelentette, 
hogy a két világháború közti részhez egy, az eredetileg tervezettnél nagyobb terjedelmű 
bevezető készül, ide kerül majd a korszakra vonatkozó általános elvi, elméleti, esztétikai 
fogalmak megvilágítása is. A még felvetett kérdések közül megemlítendő még többek között 
az, hogy — mivel az ilyen kiszakított fejezet többnyire csak az adott fejezeten belül állít fel 
értékrendet — szem előtt kell tartani az egész korszak, az egész kötet íróihoz való viszonyítás 
feladatát is. Hasznosnak bizonyultak az idézetek szükségességére és alkalmazásuk mikéntjére 
vonatkozó észrevételek, valamint az a felvilágosítás, mely szerint a verselés kérdései nem 
szereoelnek külön fejezetben, ezért az idetartozó, szükségesnek látott megjegyzéseket az egyes 
költők tárgyalása során kell megtenni. . M. A. 

Hopp Lajos tanulmányútja Franciaországban 

Az MTA és a C.N.R.S. (Centre National de la Recherhce Scientifique) között megkötött 
egyezmény keretében 1962. szept. 28-tól 1963. jan. 4-ig franciaországi tanulmányúton vettem 
részt. Kutatási témám intézeti tervmunkámmal, a Rákóczi-kor irodalmával volt kapcsolatos. 
Az MTA és a C.N.R.S. által elfogadott munkaterv alapján kutatásokat végeztem Párizsban 
és környékén (Versailles, Marly, Saint-Germain, Rambouillet, Grosbois, Fontainebleau, Chan-
tilly, továbbá Chaillot, Passy, Choisy városrészekben), valamint Dieppe Rouen, Lyon, Mar
seille, Dijon ésTroyes városokban. A levéltárakban, könyvtárakban és múzeumokban egyrészt 
Rákóczi és Mikes franciaországi tartózkodásának (1713—1717) történetével foglalkoztam, 
másrészt a fejedelem és kamarása irodalmi műveinek francia vonatkozásaival és forrásaival. 

Párizsban és más városokban francia részről rendkívüli előzékenységet és segítőkész
séget tapasztaltam; ebben annak is része lehet, hogy témám francia vonatkozásai általában 
érdeklődést keltettek. A dieppei Történeti társulat tagjaival történt beszélgetés után pl. 
a sajtó cikket közölt az Informations dieppoises-ban Rákóczi és kísérete Dieppe-ben való 
partraszállásának (1713. jan. 13.) általuk ismeretlen részleteiről. Felkértek továbbá egy közle
mény megírására és Szathmári Király Ádám idevonatkozó naplórészletének francia lefordí
tására a Normandiai évkönvv számára. Közölt egy cikket a France—Hongrie c. lap is, Rákóczi 
Normandiábah címmel. Fölmerült Szathmári Király Ádám franciaországi naplója közös ki
adásának gondolata is. 

1. Rákóczi Vallomásai, Szathmári Király Ádám naplójegvzetei és Mikes Kelemen 
Leveleskönyvének francia vonatkozásai alapján végig követtem a fejedelem és kísérete francia
országi tartózkodásának állomásait, a normandiai partralépéstől kezdve a marseillei ill. a 
fouloni elhajózásig. A Mikes-életrajz megírása szempontjából különösen értékes, egyben nagy 
élményt jelentő volt a XIV. Lajos-korabeli királyi rezidenciáknak, a klasszicizmus hatalmas 
alkotásainak a megtekintése, a korabeli kosztümök, ékszerek, bútorok, metszetek stb. meg
ismerése. A Louvre, a Musée de Carnavalet, a Musée de l'histoire de la ville de Paris stb. 
gyűjteményének többszöri megtekintésével egyidejűleg tanulmányoztam a korszak történeti, 
művészeti vonatkozású szakirodalmát. A grosboisi erdőkben megnéztem a kamalduli kolostor
nak és Rákóczi lakóhelvének (1715—1717) egvkori színhelvét. ahol a fejedelem szíve pihen; 
láttam a Rákóczi emlékére fölállított emlékművet a Rue des Camaldulés-ban. 
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