
az irodalmak, amelyek — hasonló társadalmi-politikai fejlődésük következtében — hasonló 
típust jelentenek az európai irodalmak együttesében. Éppen ezért a tervezet elkészítői nem 
kívánnak mereven a „Kelet-Európa" elnevezéshez ragaszkodni; azok közül, akik az előzetes 
munkálatok elkészítése közben a segítségükre voltak, többen javasolták a „Középkelet-
Európa" elnevezést. Mindenesetre nem a földrajzi elhatárolás, hanem a társadalmi-politikai 
fejlődés hasonlósága a döntő; ezért kell a kötetek megszerkesztésében arra is tekintettel lenni, 
hogy a feldolgozásra kerülő irodalmak földrajzi határa, illetőleg száma koronként változhat. 

Mind a magyar irodalomtörténetírás, mind a többi érdekelt irodalomtudomány szem
pontjából igen fontos lenne, ha e kötetek feltárnák a fejlődésnek eltérő és közös törvényszerű
ségeit. Ebből a szempontból a két szóban forgó korszak elnevezése is fontos. Közismertek 
a viták a manierizmus fogalma, valamint elhelyezkedése közül a reneszánsz és a barokk között. 
A reneszánsz-kötet problematikájához tartozik az is, hogy a kor latin s nemzeti nyelvű költé
szetét egyaránt fel kell tárnia. Meg kell vizsgálnia azt is, hogy a „nyugati" típusú reneszánsz 
és a bizánci kultúrkör reneszánsz-jellegű megnyilvánulásai között miben és milyen mértékben 
beszélhetünk kapcsolatokról, kölcsönhatásokról, illetve tipológiai szempontból hasonló fejlő
désről. Ennek következtében a korszak határait igen tágan kell meghatározni: kb. a XII. 
század végétől a XVI. század végéig kell tekintetbe venni mindazt, ami reneszánsz-jelenségnek 
tekinthető. 

A XVIII—XIX. század fordulójáról szóló kötetnek maga a cím, az elnevezés is vita 
tárgya lehet. E korszakban Kelet-Európa irodalmára ideológiai szempontból általában a fel
világosodás jellemző; viszont annak az időbeli eltolódásnak a következtében, amely ez irodal
makban nemcsak Nyugat-Európához képest, hanem egymás között is tapasztalható, több 
ízben nehéz a felvilágosodás (s annak művészi kísérő jelenségei, főleg a klasszicizmus), vala
mint a romantika között éles határvonalat húzni. Egyes érdekelt irodalmak irodalomtudo
mánya éppen ezért „a nemzeti ébredés" vagy a „nemzeti újjászületés" korszakának nevezi 
ezt a kort, másutt a „polgárosodás korszakáról" van szó. Az említett időbeli eltolódás követ
keztében nehéz a korszak határait is meghatározni: általában az 1750 és 1850 között felmerült 
jelenségeket kell e kötetben tekintetbe venni azzal, hogy e két korszakhatár között csak az 
kerül terítékre, ami a feudalizmus korszakának irodalmával szemben a modern (polgári) 
irodalom fejlődését segíti elő, de még megelőzi a jellegzetesen XIX. századi (romantikus, 
realista) irodalom jelenségeit. 

A két kötetet csak nemzetközi együttműködéssel lehet megvalósítani. Ezért az elkészült 
tervezetet több nyelvre lefordítva szétküldtük a két korszak több külföldi szakértőjének, akik 
közül többen is bejelentették részvételüket a kötetek munkálataiban, éspedig nemcsak a 
szocialista tábor országaiból, hanem a nyugati országokból is. Bizonyos, hogy egy-egy kötet 
egy-egy témáján belül is szükség van arra, hogy két vagy több szakember dolgozza ki. (Pl.: 
a reneszánsz kötetben a nemzeti nyelvű világi líra kialakulása, vagy a felvilágosodás kötetben 
a széppróza kezdetei és i. t.). Az együttműködést az a körülmény is szükségessé teszi, hogy 
nincs olyan szakember, aki 7—8 kelet-európai nyelv irodalmát eredetiben olvasni tudja. 

Legutóbb — 1968. júniusában — Vajda György Mihály, Varjas Béla és Sziklay László 
a moszkvai Gorkij Világirodalmi Intézet érdekelt munkatársaival folytattak megbeszéléseket, 
amelyeknek eredményeképpen a szovjet irodalomtudósok bejelentették, hogy szívesen vesznek 
részt a vállalkozásban; nemcsak az orosz irodalomnak azokat a jelenségeit dolgozzák bele a 
kötetekbe, amelyek a többi szóban forgó irodalom jelenségeihez hasonlóak, hanem felhívták 
a figyelmet arra is, hogy a lengyel, cseh, szlovák, magyar, szerb-horvát, szlovén, román és 
újgörög mellett a balti irodalmakat is tekintetbe kell venni, ha teljes képet akarunk adni 
Kelet-Európáról. A problémák megvitatását a szovjet kollégákkal két szimpóziumon (1968. 
novemberében Moszkvában és 1969. júniusában Budapesten) fogják folytatni. 

Mivel a kötetek problematikája meglehetősen bonyolult s feldolgozásához még sok 
részletkutatásra is szükség van, az egyes tanulmányok határidejét úgy állapítottuk meg, hogy 
munkatársainknak elég időt adjunk az elmélyülésre. Előreláthatólag a hetvenes évek elején 
adjuk a nemzetközi irodalomtudomány kezébe a köteteket, amelyek francia nyelven fognak 
megjelenni, de elvileg minden érdekelt nemzetnek is joga van arra, hogy a saját nyelvén is 
kiadja. 

Sziklay László—Varjas Béla 

A péceli Ráday Gedeon-emlékkiállításról 

Ráday Gedeon halálának 175. évfordulója alkalmából a Ráday Könyvtár munkatársai 
emlékkiállítást rendeztek a péceli barokk műemlék-kastély hajdani könyvtártermében. 
A kiállítást 1967. november elején nyitotta meg Esze Tamás gyűjteményi főigazgató, Ráday 
Gedeon pályáját és alakját új adatok alapján bemutató tanulmányának felolvasásával. 
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A kiállítást úgy komponálták meg, hogy az ne csak az egyéniség főbb vonásait és 
irodalomtörténeti munkásságát ismertesse meg a látogatóval, hanem bemutassa a nagy és 
értékes könyvtárat gyűjtő, e könyvtárat író és tudós barátainak rendelkezésére bocsátó, 
gyakran kutatásaikat is kezdeményező, tehát a XVIII. század jelentős magyar művelődési 
központját megteremtő Ráday Gedeont is és a köréje gyülekezett szellemi kört is. 

A művészi ízléssel elhelyezett vitrinekben láthatók voltak a családi levelezés művelődés
történeti szempontból legértékesebb darabjai, továbbá azok a levelek, amelyeket Ráday 
Bod Péterrel, Hatvani Istvánnal, Kazinczy Ferenccel, Batsányi Jánossal és a kor más íróival 
váltott. A levelezés-anyagot Ráday válogatott kéziratai s feljegyzései egészítették ki. 

A mintegy 12 000 kötetes Ráday Könyvtár állományából kiállított könyvanyag érzé
keltette a látogatóval Ráday érdeklődésének, tájékozódásának sokrétűségét, szellemi igényes
ségét, felkészültségét. Ott láthatta a közönség a nagy francia enciklopédia köteteit, Lock, 
Hume, Helvetius, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, De Foe, Swift, Gessner s mások filozófiai 
vagy szépirodalmi műveinek első kiadásait, Dryander, Ozanam, Linné természettudományos 
munkáit, a régebbi és XVIII. századi magyar szépirodalom köteteit. Külön érdekes színfoltja 
volt a kiállításnak az a néhány könyv, amely jelzi, hogy a Rádayak gondot fordítottak a 
Kelet, különösen Oroszország történelmének, kultúrájának megismerésére és hazai megismer
tetésére. E könyvek közül címszerint is érdemes megemlíteni Herberstein „Rerum Moscoviti-
carum commentarii" (Basel, 1571) és Lomonoszov „Alte russische Geschichte von dem Ur
sprünge der russischen Nation bis auf den Tod Jaroslawa der Ersten" (Riga—Leipzig, 1768) 
című kötetét. 

A jól rendezett kiállításért elismerés illeti a Ráday Könyvtár munkatársait. A tapasztalt 
érdeklődés, a látogatók nagy száma arra enged következtetni, hogy el is érte célját: sikerült 
kissé közelebb vinni Ráday Gedeon életművét a hagyományaink iránt komolyan érdeklő
dőkhöz. 

Molnár József 

Intézeti hírek 

(1968. június 1—augusztus 31.) 

Szent-íványi Béla 60 éves. Az Irodalom
történeti Közlemények szerkesztősége tisz
telettel és szeretettel köszönti 60. születés
napja alkalmából Szent-Iványi Béla profesz-
szort, a berlini Humboldt-Egyetem Finnugor 
Intézetének igazgatóját, a magyar—német 
irodalmi kapcsolatokról szóló számos tanul
mány szerzőjét, a XX. századi magyar iro
dalom egyik neves németországi megismer
tetőjét, a kiváló egyetemi oktatót, és további 
eredményes munkát kíván neki. 

* 
T. Erdélyi Ilona, Intézetünk munkatársa 

1968. május 2-től június l-ig a Német 
Demokratikus Köztársaságban volt tanul
mányúton. Az Ifjú Németországról készülő 
munkájához folytatott kutatásokat Lipcse és 
Berlin könyvtáraiban. 

* 
1968. június 3-án látogatást tett Intéze

tünkben Ranka Kui6, a belgrádi egyetem 
angol tanszékének docense. Szabolcsi Miklós 
ügyv. igazgatóval folytatott megbeszélést 
összehasonlító irodalomtudományi kérdések
ről, valamint publikációs lehetőségekről. 

* 
Lukácsy Sándor, Intézetünk mb. osztály

vezetője 1968. május 27-től június 4-ig a 
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Szovjetunióban volt tanulmányúton, ahol a 
francia forradalom és a korai szocializmus 
eszmeáramlataira vonatkozó szovjet kutatá
sok újabb eredményeiről tájékozódott. A kö
vetkező szovjet kutatókkal folytatott meg
beszéléseket: A. Z. Manfred, a Francuzszkij 
Jezsegodnyik szerkesztője, V. Dalin, a nagy 
nemzetközi Babeuf-kiadás egyik szerkesztője, 
J. Zilberfarb, a legjobb Fourier-monográfia 
szerzője (SzTA Történettudományi Intézet); 
R. M. Szamarin, az újkori nyugat-európai 
irodalmi osztály vezetője, B. Sz. Balasov, 
külügyi titkár, /. G. Nyeupokojeva, a tíz 
kötetre tervezett világirodalom-történet fő
szerkesztője, D.D. Oblomijevszkij, Turajev és 
J. B. Vipper francia specialisták (Gorkij 
Világirodalmi Intézet). 

* 

Hopp Lajos intézeti munkatárs — a Fon-
dazione Giorgio Cini által adományozott 
olasz ösztöndíjjal — résztvett az 1968. június 
1-től 5-ig rendezett velencei tudományos ülés
szakon. A „I. Convegno Internazionale di 
Storia della Civiltá Veneziana" megnevezésű 
nemzetközi találkozó tematikája „Venezia e il 
Levante fino al secolo XV" volt. 

* 

A Tudományos Minősítő Bizottság 1968. 
június 10-én rendezte meg Lukácsy Sándor 
intézeti mb. osztályvezető „Petőfi és a már
ciusi ifjúság világnézetének főbb kérdései" c. 


