
K R Ó N I K A 

| Baránszky-Jób László"] 
(1897-1987) 

Elgondolkodtató, megilletó'désre késztető, de egyúttal felemelő és biztató példa lehet számunkra 
Baránszky-Jób László. Mindazok számára, akik az irodalom szolgálatába szegődtek. íme, a testileg-
lelkileg keserves próbára tevő öregkort is lehet nemcsak bölcsen, hanem termékenyen, szellemi kalan
dok, felfedezések viszontagságai és örömei között megélni. Szinte utolsó napjaiig lankadatlan figyelem
mel, sőt szenvedéllyel fordult régi és új írók, művek felé. A kilencedik évtized határához közeledve 
még Márai Sándor újraértékeléséről írt elmélyült tanulmányt; folytatásokban közölt formájában érté
kelte, elemezte Temesi Ferenc merész, újszerű regényét, a Port. Utóbbi írása még nem is jelenhetett 
meg abban a - most már tudjuk: legutolsó -kötetében, amelyet akkor kaptam kézhez, végtelen ked
ves dedikációjával, amikor először hallottam gyengélkedéséről. Ez a könyve, A művészi érték világa 
(1987) mintegy kerete is pályájának. Régi vágya teljesült, amikor itt újra megjelent a ma már hozzá
férhetetlen két kedves munkája, pályakezdő doktori értekezése: Az esztétika látszat-valóság problé
mája (1926) és a publikációi sorában hatodik helyen álló, de saját rangsorolása szerint mindig nagy 
becsben tartott Bevezetés az esztétikába (1935). 

Akár ez az utolsó kötet is felmutathatja, hogy az irodalomkutatás milyen különböző és milyen 
tágas tartományaiban volt otthonos. Filozófiai, fenomenológiai oldalról megközelített, alapvető eszté
tikai kérdésektől sokoldalú irodalomtörténeti elemzésekig; érzékeny, biztosan ítélő kritikáig. Erről 
tanúskodik két előző tanulmánygyűjteménye {Élmény és gondolat, 1978., Teremtő értékelés, 1984.). 
Végigpillantva az életmű gazdag termésén - amelyen belül eddig meg sem említettük öt nagyobb léleg
zetű stílustörténeti, esztétikai értekezését, 1926 és 1939 között jelentek meg; sem számos értékes 
folyóirat-közleményét - hirtelen fel sem tűnik, hogy egy pályakezdő fiatalember, illetve élete végéhez 
közeledő öregúr munkái azok, amelyeket nyomtatásban olvashatunk. A kettő között éppen a férfikor, 
az élet java, közepe marad ki. Könyvei kiadását figyelve: harminckilenc esztendő (1939-től 1978-ig). 
Ezekben az évtizedekben a kitűnően felkészült, nagy reményekkel induló tudományos kutató, a volt 
szegedi egyetemi tanár, a Magyar Esztétikai Társaság szervezője, majd elnöke, az Esztétikai Szemle 
szerkesztője középiskolában tanít. Kiváló, nagyhatású pedagógus. De a pálya, amelyre olyan elmélyül
ten készült, félbeszakad. Egy vékony kis füzet hidalja csak át a két életszakaszt. A könyvtárakban 
agyonolvasott példányként fellelhető Arany4cönyvecskéje {Arany lírai formanyelvének fejlődéstörté
neti helye, 1957.) megérdemelné az újrakiadást. A későbbiekben Juhász Ferenc szerkesztői figyelmé
nek köszönhető, hogy az előzékenyen biztosított megjelenési lehetőséggel képes volt újraéleszteni 
munkakedvét, s így megszülettek Baránszky-Jób László egyszemélyes szellemi műhelyének legalább 
ezek a kései, s mégis, ifjakat zavarba ejtő frisseségű, gondolati sodrásával, élvezetes stílusával magával 
ragadó darabjai: 1978-tól az említett három kötet esszéi 

Ennek a negyvenesztendős hiátusnak tudatában méltányolhatjuk csak igazán azt, hogy milyen 
szervesen fonódik össze az egész életművön belül a filozófiailag, esztétikailag, pszichológiailag egyaránt 
végiggondolt, megalapozott, egyéni elméleti koncepció és az irodalomtörténeti, kritikai gyakorlat. 
Közös kulcsszónak tekinthető az „értékindividualitás"; vagyis az az alapelv, amely szerint „Művészi 
érték és egyéniség szétválaszthatatlanul kapcsolódik egybe", a mű maga „megoldott sors, kiküzdött 
forma", s az esztétika feladata ilyen értelmű „értéktiitelesítés". Az ízlés „mindenkor létezésrangot 
jelöl". ,A forma valójában »megváltó« jellegű, mert mint a hatásforma és létezésfonna dinamikus 
viszonyba lépve, megteremti azt a művi individualizációt, amelyre ráhangolódva énünk végső meg-
határozáttságú formáltságához jutunk a. . . szétfolyó . . . élethangulatokból." 
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Baránszky-Jób Lászlónak nem állt módjában az, hogy pályakezdésének szintjéhez hasonlóan 
tartson lépést a kor száktudományaival. Következtetéseinek nagy része így is, ma is, az eredetiség 
erejével hat. Hű közvetítője elsősorban a fenomenológiai esztétika, s azon belül Rudolf Odebrecht 
felfogásának. Edmund Husserl alapvető műveinek magyar fordítását is ő készítette el (1974). Önmaga 
élő példája, megvalósítója volt eszméinek: gondolkodói, tanári és magánemberi individualitása egy
szerre sugározta az elmélyültséget és nyitottságot. Kiváltságos személyi varázsa természetessé teszi, 
hogy nemcsak kortársa, értő olvasója, hanem közvetlen társa is volt Szabó Lőrincnek, Németh László
nak, Illyés Gyulának, Jékely Zoltánnak és másoknak. Nem könnyű, de érdemes eltanulnunk egyik, 
oly jellemző életelvét: „önérzetes embernek könnyebb bármilyen méltatlan gyalázatot... elviselnie, 
mint a legméltóbb sikert". 

Széles Klára 

Lengyel Dénes 
(1910-1987) 

1962 nyarán kezdtek megjelenni a JKK első kötetei, aztán oly gyors ütemben készültek el a továb
bi kéziratok, hogy egyedül nem győzve a sok munkát, Lengyel Dénes társszerkesztővé kinevezését 
kértem az MTA Textológiai Bizottságától. Akkor, 1964-ben inkább csak sejtettem még, hogy milyen 
kiváló szervezőt és irányítót kapott benne a sorozat. 

Lengyel Dénes egész családját, rokonságát áthatotta a magyar irodalom, művelődés szeretete. Nagy
apja volt Benedek Elek, nagybátyja Benedek Marcell, Lengyel Miklós gimnáziumi igazgató az édesapja, 
aki sokat tett a hazai és latin klasszikusok kutatása s népszerűsítése terén. A legendás Nagybaconból, 
„Elek apó fészkéből" elinduló pálya első jelentős állomása a Benedek-unoka számára 1933-ban a dok
torálás. A téma: Ovidius és a francia reneszánsz irodalom. A római literatúra aranykorától meg a fran
cia nyelvtől, kultúrától sohasem szakadt el Lengyel Dénes, egyúttal azonban kibontakoztak kutatásai
nak, mélyülő érdeklődésének más irányai: irodalomtörténeti értekezést készített Jókairól az Irodalom
történet című szakfolyóiratnak, Haller Jánost, Heltai Gáspárt a régi magyar próza más kitűnőségeivel 
együtt olcsó kiadásokkal igyekezett a mai emberhez közel hozni. 

A felszabadulás után több budapesti gimnáziumban tanított, utóbb a Központi Pedagógus-Tovább
képző Intézet tanszékvezetőjeként nehéz viszonyok között is sokat tett a vulgarizálás, szürke igény
telenség visszaszorítására a magyartanításban. A Jókai-filológia számára sokat jelentett az, hogy 1961-
1970 között főigazgató-helyettesként vezette a Petőfi Irodalmi Múzeumot. Direktori szobája nem 
esett messze Jókai hajdani könyveinek ott őrzött gyűjteményétől: ez a környezet is ihlette Jókai Mór 
című, igen népszerű kismonográfiájának megírására (1968). E dolgozószobájában mindig kedves ven
dégnek tekintette a JKK általa szerkesztett ciklusainak munkatársait. így aztán a hatvanas években 
sorra megindult, sjól haladta Cikkek és beszédek, Drámák, továbbá a Följegyzések ediciója. 

Szerkesztőtársam nem feledkezett meg a JKK egyéb ciklusairól - a Regényektől, Kisregények
ről — sem, ám különösen sok energiát ölt bele a három említett műtípus eddig sajtó alá rendezett 
tizenegy kötetébe. Figyelmeztetett hibákra, fehér foltokra (ez utóbbiakat gyakran maga is segített 
eltüntetni), a makacs tévedéseket végleges érvénnyel igazította helyre, a botladozó stiliszták helyett 
nemegyszer maga fogalmazott akár hosszabb részeket is. Mindig éber néprajzi érdeklődésének köszön
hető az a termékeny gondolat, hogy minél nagyobb terjedelemben ki kell adni a Jókai összegyűjtötte 
anekdotákat, mivel azok is nagy írónk nevető bölcsességének, nyelvi találékonyságának tanúbizony
ságai. 

Az utolsó évtizedben - nagyrészt nem a mi hibánkból — lelassult a Jókai-sorozat, s az ő munka
erejét is lekötötte előbb az egyéni vállalkozások sora, később a sorvasztó betegség. Jókai nem veszítette 
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el a vonzóerejét számára, de most a folklór meg a magas irodalom egyes közös alapsajátságai - sze
mélycsere, személy tévesztés, az én megkettőződése - szempontjából elemezte. Látogatásaim alkalmá
val ott álltak a könyvespolcán friss különlenyomatai, az ifjúságnak szánt négykötetes, eddig soha nem 
látott bőségű mondagyűjteménye, beszélgetésünk mégis mindig visszatért édes gyermekünkhöz, a Jó
kai Kritikai Kiadáshoz. Kedves barátom és szerkesztőtársam, leverő érzés, hogy nélküled kell tovább
vinni vállalkozásunkat, mégis erőt fog adni a te lelkiismeretességednek, optimizmusodnak, klassziku
saink iránti nagy odaadásodnak emléke! 

Nagy Miklós 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Archívuma 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Archívuma 1957 őszén létesült. Ezzel vette kezdetét 
a kéziratos irodalomtörténeti és írói műveknek, újságcikkeknek, vitaanyagoknak és intézeti irattári 
dokumentumoknak az ily módon való gyűjtése. A kezdetekről Varga József számolt be az Irodalom
történeti Közleményekben (1960. 139-140.). Az elkövetkezendő években ez az eleven gyűjtőmunka 
némileg lelassult, s 1982-ben — immár az önálló, teljesebb gyűjtemény szándékával - indult meg újra 
a szervező- és feldolgozómunka. Az archívum 1986-tól működik önálló, az intézeten kívüli kutatási 
szándékot is szolgáló gyűjteményként 

Gyűjtőköre egyaránt kiterjed az intézet retrospektív irattári és tudományos jellegű kéziratanyagára. 
Az irattári dokumentumok alapján a kezdetektől nyomon követhető az intézet szervezési és működési 
múltja, háttere. Az együttes megőrzésen túl a további kutatás céljait is szolgálja a tudományos kézirat-
állomány, amely híven tükrözi az intézet terv- és osztálymunkáinak szerkesztési folyamatait, a műhely
tanulmányokon át formálódó szöveg- és végső nyomdai változatait. A gyűjtemény tartalmazza az inté
zet által vagy segédletével szerkesztett bel- és külföldi konferenciák, tudományos ülésszakok iratait és 
előadásait, illetve az ezek nyomán szerkesztett dokumentumkötetek kéziratait Részben az archívum 
állományába kerültek az intézetben szerkesztett tudományos folyóiratok archív szerkesztési iratai és 
cikkgyűj teményei. Az intézeti tudományos munkatársak és vezetők felajánlották az archívum számára 
az intézeten kívüli nemzetközi és hazai funkcióikkal, szervező munkájukkal és tudományos tevékeny
ségükkel összefüggő kéziratokat, valamintértékelőjelentéseket, illetve az ehhez kapcsolódó dokumen
tumokat. Ezen iratok közül különösen jelentős az intézet bel- és külföldi, s részben tudományos, 
baráti kapcsolatait őrző levelezésanyag. -

A gyűjtemény természetesen folyamatosan bővül az intézet retrospektív irattári és tudományos 
jellegű kéziratainak dokumentumaival, illetve az archívumnak felajánlott forrásértékű kutatási segéd
anyagával. Az archívum heti két alkalommal {hétfőn és szerdán 10-től 13 óráig) áll az érdeklődők 
rendelkezésére. 

B. Juhász Erzsébet 

A reneszánsz és a barokk kora (1550-1750) 
Irta: Horváth Iván és Kó'szeghy Péter. Kiadta a Petőfi Irodalmi Múzeum a Soros alapítvány támogatá
sával. Bp. 1986. 83 1. (Képes bevezető a magyar irodalom világába 1.) 

1986. október 30-án nyílt meg a Petőfi Irodalmi Múzeum újonnan indított, a magyar irodalom 
történetét bemutató sorozatának első kiállítása, amely azt a hatalmas feladatot vállalta magára, hogy 
körülbelül a mohácsi vésztől a XVIII. század végéig terjedő időszak irodalmi életét és emlékeit tárja 
a látogatók elé. 
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A kiállítás forgatókönyvét Horváth Iván és KŐszeghy Péter írta, akik a korszak tárgyi emlékeit az 
ország egész területéről, a különböző egyházi és állami gyűjtemények, múzeumok, könyvtárak és levél
tárak anyagából gyűjtötték egybe. A legjelentősebb és legjellemzőbb irodalmi alkotások (könyvek, 
kéziratok, illetve a művek kinagyított felvételei) és az alkotók arcképei mellett a szerzőkhöz köthető 
legkülönfélébb tárgyakat, az irodalmi élet intézményeinek emlékeit és a színhelyeket ábrázoló metsze
teket is bemutattak, hogy ezzel is tagoltabb és színesebb képet nyerjen a látogató. így szerepelt a kiállí
táson Zrínyi Miklós saját kezű írása mellett egy sodronying a fegyvertárából, a Thúry György haláláról 
szóló históriás ének mellett Thúiy eredeti puskája, Balassi Bálint ajándékkísérő verse mellett egy, 
a versben leírthoz hasonló pelikános násfa. A kiállításnak az a része, amely Balassival foglalkozik, 
különben is a legbővebb és a legsokoldalúbb. A költőt és családját ábrázoló képek, az életéhez köthető 
tárgyak és metszetek, eredeti verskézirata, gyermekkori tollpróbája tanítójának, Bornemisza Péternek 
egy könyvében, rekonstruált zászlaja és természetesen versei és drámája mintegy a reneszánsz korának 
reprezentatív foglalóját adják. Ettől a „különgyujtemenytol" eltekintve a kiállítás reneszánsz része 
színtelenebb és szegényesebb a barokknál. Ezt nyilvánvalóan az ebből a korból fennmaradt tárgyak 
szűkössége okozta, de azért lehetett volna bővíteni a sort színes felvételekkel, például a reneszánsz 
építészet egyik jellemző emlékéről, a Thurzók biccsei kastélyáról. Bővebb és főleg hívebb lett volna 
a reneszánszról nyújtott kép akkor is, ha nem mellőzik az ekkor még javában élő és ható latin nyelvű 
írásbeliség emlékeit. 

A kiállítás megnyitásával egy időben jelent meg az a kis kötet, amelyet jobb elnevezés híján a kiállí
tás katalógusának nevezhetünk. Nem sorolja ugyanis fel egyenként az összes kiállított tárgyat pontos 
leírással és egyéb tudnivalókkal illusztrálva (ahogy ezt a nagyon jó gyakorlatot a „Kódexek a közép
kori Magyarországon" kiállítás létrehozói követték), hanem általános áttekintést ad a magyar iroda
lomnak erről a két korszakáról. Amellett, hogy az előbb említett katalógus anyagi terhét a Széchényi 
Könyvtárnál jóval szegényebb Petőfi Irodalmi Múzeum nem tudta vállalni, az is befolyásolhatta ebben 
a döntésben, hogy - a múzeum általános célkitűzése értelmében - a kiállítást főként a tanulóknak 
rendezte, s a katalógussal is az irodalomban vagy az irodalomnak ebben a korszakában kevésbé jártas 
látogatóknak a kezébe adjon figyelemfelkeltő, könnyen és szívesen forgatható segédeszközt. Ezt sugall
ja a sorozat címe is: ,,Képes bevezető a magyar irodalom világába". A kötet szerzői (Horváth Iván és 
Kőszeghy Péter) rendkívül nehéz feladatot oldottak meg sikeresen: hatvan oldalon adtak áttekintést 
a két irodalmi korszakról, méghozzá friss, olvasmányos formában. Természetesen nem részletezik 
a szerzők életrajzát és életművét, de megrajzolják a korszak történeti-társadalmi képét, főbb politikai, 
eszmei és irodalmi mozgásait, majd - a kiállítás tárgykörei szerint - részletesen szólnak az irodalom 
egy-egy kérdéséről, pár szóval bemutatva és jellemezve a reprezentatív szerzőket Bővebb értékelést 
csak a legjelentősebb alkotók, például Balassi, Zrínyi, Pázmány stb. kapnak. Az egyes kérdések taglalá
sánál külön figyelmet szentelnek arra, hogy a korszak szellemi életében elhelyezzék a bemutatott 
műveket, kimutassák az egyes műfajok olvasottságát, s érzékeltessék azt az eltérést, amely a magyar 
és a nyugati irodalom és befogadása között fennáll. Árnyalt és több szempontból megvilágított az át
menet leírása is egyrészt a reneszánsz és a barokk, másrészt a később következő irodalom között. 

A kötet a problémafeltáró irodalomtörténeti áttekintés mellett bő és jól megválasztott idézet-
anyagot, valamint több mint félszáz képet közöl a kiállítás anyagából. 

Vray Piroska 
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