
AZ INTÉZET ELEJÉBŐL 

Az Irodalomtörténeti Kézikönyv műhelyvitái 

1. 

Az MTA Irodalomtörténeti Intézetének keretében s nagyrészt az Intézet kutatógárdá
jának munkájaként készülő Irodalomtörténeti Kézikönyv (iKk) előkészületeiről s tervezetéről 
folyóiratunkban két alkalomnál is szóltunk (ItK 1962. 5 9 - 7 3 , uo. 396-397). A jövőben 
folyamatosán tájékoztatni kívánjuk mind a munkálatokban közvetlenül részt nem vevő szak
embereket, mind általában az IKk ügye iránt érdeklődő olvasóinkat a Kézikönyv egyes el
készült fejezeteinek vitáiról. (Valamennyi fejezet megvitatására, bármennyire kívánatos lenne 
is, nem kerülhet sor.) E viták célja — az egyes dolgozatok tartalmi-tárgyi kérdéseinek, szem
léleti, értékelő álláspontjának megbeszélése mellett és azon túl - a tervezet és gyakorlat szem
besítése, ennek során a szükséges módszertani, strukturális, stiláris, terjedelmi stb. korrekciók 
elvégzéses nagyon sokszor előre neu látott, új igények-követelmények beépítése a tervezetbe. 
Az IKk végső célja az irodalmi fejlődés egészének, köteteken, fejezeteken átlépő belső össze
függéseinek feltárása a lehető legnagyobb egységesség és következetesség jegyében. Az a hely
zet, hogy egy-egy kötet munkatársi gárdája általában 10—15 kutatóból tevődik össze, mutatja 
e végső cél megvalósításának nehézségeit, de ugyanakkor parancsolóan előírja a vitákat s a 
Vitákon született eredmények kicserélésének és összehangolásának szükségességét is. Egyre 
inkább nyilvánvalóvá válik, hogy egy-egy fejezetnek menetközbeni megvitatása s ennek alap
ján a bemutatott fejezetek átdolgozása nélkülözhetetlen előfeltétele az iKk-val magunk elé 
tűzött feladat maradéktalan teljesítésének. 

1. A legtöbb műhelyvitára 1962-ben az I. kötet (régi magyar irodalom) munkaközös
ségében került sor. A munkaközösség először a szempontok és a módszer egységességének 
a biztosítása végett csaknem valamennyi szerzőtől egy-egy próbafejezet bemutatását kérte, 
melyeket egy egész napos vita keretében együttesen vitatott meg. Ennek során Varjas Béla 
Tinódi Sebestyénről, Pirnát Antal a XVII. század eleji unitárius polgári sztoikus irodalomról, 
Stoll Béla a későreneszánsz politikai költészetéről, Bán Imre a puritánus írókról, Varga Imre 
a szegénylegény-kuruc bujdosó-költészetről, Tarnai Andor a XVIII. századi latin nyelvű szer
zetesi drámairodalomról és költészetről, Hopp Lajos pedig a magyar regény kezdeteiről írt 
próbafejezetet. Ezeknek az általában rövidebb terjedelmű fejezeteknek a megvitatása során 
sikerült számos módszerbeli és technikai kérdést tisztázni, s általános volt a munkatársak véle
ménye abban, hogy a kézikönyv jellegének és stílusának leginkább Varjas Béla és Bán Imre 
fejezetei feleltek meg, bár ezek esetében is számos módosításra vanmég szükség. A próbafeje
zetek vitái egyúttal a kézikönyv tematikájának bizonyos problémáira is rávilágítottak, Páirnát 
Varga, Tarnai és Hopp fejezeteinek a vitái alkalmával kiderült, hogy a későreneszánsz és a 
XVIII. század előzetesen kialakított fejezetbeosztásán jelentékeny változtatásokat kell eszkö
zölni. Sőt Pirnát és Hopp igényesen megírt próbafejezetei arról győzték meg a munkaközösséget 
és a szerkesztőt, hogy az illető fejezeteket meg kell szüntetni, s az eredetileg ideutalt jelen
ségeket más összefüggésben kell majd tárgyalni. 

A próbafejezetek tanulságai alapján az egyes munkatársak elkezdték már egyes nagyobb 
(több fejezetből álló) egységek megírását. Az egymás után elkészülő részek vitájára a nyár 
elejétől kezdve folyamatosan került sor. 1962 decemberéig vitára került a kézikönyv kilenc 
nagyobb része, a teljes kézikönyv szövegének mintegy harminc százaléka. 

Varjas Béla „A reneszánsz udvari irodalom kibontakozása" című öt fejezetre tagolt 
részt mutatta be, mely az 1530-1570 közé eső periódus tudós humanista és udvari irodalmát 
tárgyalja. A vita egyrészt módszertani tanulságokat hozott: az életrajzok jelentékeny rövidí
tését látta szükségesnek, különösen olyan szerzők esetében (Oláh, Brodarics stb.), akik csak 
egy-két jelentős művük alapján szerepelnek a kézikönyvben; másrészt a művek részletesebb 
tárgyalását. Ugyanakkor elvi tekintetben is fontos eredményekkel járt: kiderült, hogy igen 
nehéz, sőt csaknem megoldhatatlan még ebben a periódusban szétválasztani a magvar nyelvű 
udvari és deák-típusú irodalmat, amit a tematika előírt. A széphistóriák és más műfajok meg-
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osztása így mesterségessé vált, s a kronológiát is némileg megzavarta. Az az álláspont alakult 
ezért ki, hogy a tudós humanista irodalmat és a magyar nyelvű reneszánsz udvari irodalmat 
el kell egymástól választani, s mivel ez utóbbi ekkor még nem szakadt el a deák-költészettől, 
ez utóbbiakat célszerű együtt tárgyalni. 

A későreneszánsz időszakának két része is vitára került: Pirnát Antal munkájaként 
a „Későreneszánsz főnemesi irodalom", Stoll Béla írásában pedig ugyané periódus „Nemesi
deák versszerzés"-e. Mindkét rész jelentős új tudományos eredményeket is hozott, s ennek 
során a kézikönyv koncepciójának további finomítására vezetett. Pirnát elemzése nyomán 
pontosabban sikerült elválasztani a későreneszánsz sztoikus-manierista főnemesi irodalmat 
a nagy-reneszánsztól és a korai barokktól, s világosabbá vált a korabeli filozófiai-politikai 
prózának, valamint a későreneszánsz latin és magyar költészet egymáshoz való viszonyának 
a kérdése. Pirnát azonban túl részletesen, az előírt terjedelmet jelentősen túllépve fogalmazta 
meg fejezeteit, s ezért az komoly rövidítésre szorul. Mintaszerű volt mind az anyag elrendezése, 
mind a terjedelem szempontjából Stott Béla munkája, amely a kéziratos költészet nehezen 
áttekinthető és kronológiailag nehezen felosztható anyagából szerencsés kézzel választotta ki 
és tárgyalta a későreneszánsz korába tartozó, az elsősorban erre a periódusra jellemző jelen
ségeket, műveket. 

Bin Imre „A barokk irodalom kezdetei" című részt bocsátotta vitára, s általános volt 
a vélemény, hogy a kidolgozott részek között ez felelt meg eddig leginkább a kézikönyv-
követelményeknek. Különösen kiemelkedett a Pázmány-fejezet, mely mintául szolgálhat az 
egyes nagy írókat tárgyaló portré-fejezetekhez, valamint a barokk szépirodalom kezdeteit 
vizsgáló kis fejezet (Lépes, Nyéki Vörös, Hajnal), mely igen tömören és mégis plasztikusan 
mutatja be a barokk költészet és széppróza új vonásait. 

Jelentős eredménynek tekinthető, hogy teljes egészében elkészült a régi irodalmi kötet 
talán legnehezebb és legproblematikusabb alkorszakának, az 1690 —1740 közé eső periódusnak 
az» anyaga. A tematika ennek az alkorszaknak (melynek címében még nem jött létre meg
egyezés) az anyagát négy részre osztotta: Az egyik a nemesi-rendi, egyházi jellegű barokk 
irodalmat tárgyalja; a második a polgári, tudományos és pietista jellegű irodalmat (e két rész 
Tarnai Andor munkája); a harmadik a nemzeti szellemű udvari irodalmat (Bethlen Miklóssal, 
Rákóczival, - ez Hopp Lajos alkotása); s végül a szegénylegény-kuruc költészetet (Varga 
Imre munkájának eredményeként). Mivel a kézikönyvezen a téren egy a hagyományos periodi
zációval és rendszerezéssel szakító új megoldást választott, érthető, hogy az elkészült részek, 
melyek igen komoly új kutatásokra is támaszkodtak, nagy vitákat váltottak ki, s nem is 
tekinthetők még véglegeseknek. Bebizonyosodott azonban, hogy az anyag részletes tárgya
lása teljes mértékben igazolja az alapul vett periodizációt, az egyes részek sorrendjét azonban 
meg kell változtatni: előre kell hogy kerüljön a XVII. századi hagyományokat leginkább 
őrző nemzeti-udvari irodalom, s a legvégére kerül át a jezsuita jellegű, nemesi-rendi irodalom, 
mely az egész XVIII. századi fejlődés alapja. Különösen ez utóbbi résznek a kidolgozását kell 
jelentős tudományos eredménynek tekintenünk: Tarnai Andornak első ízben sikerült itt - bár 
kissé nyersen és terjengősen megfogalmazva — a XVIII. századi magyar barokk irodalom alap
kérdéseit és összefüggéseit marxista módon megragadni és rendszerezni. Ezzel egv eddig jírészt 
halott és az irodalomtörténetírásunk által gondosan kikerült fontos anyag vált élővé, a fejlődés 
szerves és nélkülözhetetlen részévé. Komolv módszertani problémákat vetett fel Bethlen és 
Rákóczi tárgyalása, ahol emlékirat-szerzőkről lévén szó igen nehéz az életrajz és a mű szét
választása, a mű interpretálásánál pedig fenyeget az egyoldalú történeti tárgyalásmód veszélye. 
Másrészt igen nehéz a kuruckori költészet egyes énekcsoportjainak áttekinthető és mégis 
összefogott, s a névtelen költők munkásságát esztétikailag is értékelő bemutatása. A vita 
ezekben a kérdésekben is hasznos tanácsokat tudott adni a szerzőknek. 

Végül a kötet utolsó alkorszakának, a későbarokk-rokokó irodalomnak az anvagáhól 
Varga Imre mutatta be „A kollégiumi és népies irodalom" című részt. A szerző itt szinte 
ismeretlen terepen járt: a XVIII. századi magvar irodalomnak egv eddig soha meg nem írt, 
de a későbbiek szemoontjából annál jelentősebb fejezetét hozta létre. Természetesen számos 
ponton az eredmény még bizonytalan volt, de az anyag első felmérése és rendszerezése már 
önmagában is nagy eredmény. 

2. A III. kötet (1850-1905) munkaközössége eddig a következő két fejezetet vitatta 
meg: Gyulai Pál,Tompa Mihály, az előbbi Somogyi Sándor, az utóbbi Kovács Kálmán munkája. 
— Már csak az anvag természeténél fogva is a vita középpontjába a Gyulai-fejezet került. 
A vitában résztvevők abban egyetértettek, hogv a fejezet tartalmilag a legmagasabb tudomá
nyos szinten áll; számos vonatkozásban pedig új, friss elvi, életrajzi, adatbeli s szemléleti meg
állapítást is tartalmaz. Nem volt azonban hiány a mindig figyelemre méltó, de, sajnos, — 
a kézikönyv jelleg és terjedelem fenntartásával — nem mindig figyelembe vehető kiegészftő-
helvesbítő *mgjegyzésekben sem. A kötet s az egész mű egységességét igen hasznosan szolgálták 
többek között azok a magjegyzések, melyek egyrészt az életpálya nagyon elaprózott korsza-
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koläsa helyett 3 - 4 jól jellemzett s jellemezhető szakaszra való tagolást javasoltak, és azok, 
maivek a legjelentősebb Gyulai-művek és tevékenységi területek középpontba állításával 
a súlypontok plasztikusabb kiképzését s e műveknek-a jelenleginél részletesebb elemzését 
kívánták. Ugyancsak fontos eligazítás a későbbiekre nézve az az állásfoglalás, hogv'az egyes 
kritikák, polémiák, kisebb tanulmányok helvett kívánatosabb Gyulai esztétikai-kritikai, líra-
és drámaelméletének összefoglaló - de a fejlődést szem elől nem tévesztő - értékelése. Ezzel 
kapcsolatban ajánlották a szerzőnek egyes esztétikai kategóriák („műfaj" és „műnem", „mű-
bölcseleti" és „műtörténeti" irány stb.) pontosabb megvilágítását, illetőleg félreérthetetlen 
értelmezésű használatát. Mindenképpen jogos az a kívánság is, hogy Gyulainak a magvar 
próza, főleg a tudományos értekező próza és szónoklat (emlékbeszédek !) terén vitathatatlan 
történelmi jelentősége nagyobb hangsúlyt, részletesebb elemzést kapjon. A továbbiakban 
vitatott kérdések közül az iKk általános gyakorlata számára is elgondolkoztató olyan problé
mák felvetése, mint Gyulai és a világirodalom kapcsolata, Gyulai állásfoglalása olyan elődök 
esetében, mint Bajza, Toldy, Vörösmarty, aztán Gyulai és 1848-49 stb. 

Egyik leghasznosabb része volt a vitának az a gondosság, mellyel - a dolgozat vonzóan 
szubjektív, színes, szellemes stílusa „ürügvén" - a jelenlevők igyekezték körvonalazni a 
Kézikönyv eszményi stílusképét. Ha a dolgozat stílusát sokan szívesebben látnák is valamivel 
puritánabbnak, objektívebbnek, értekezőbbnek, megnyugtatóan hatottak a kötet szerkesz
tőjének, Sőfér Istvánnak azok a kijelentései, melyekkel hangsúlyozta az egyéni színek jogos
ságát és óva intett mindenkit az uniformizált, szürke, száraz, emészthetetlen stílus alkalma
zásától. 

A Tompa Mihály-fejezettel kapcsolatban az általános vélemény az volt, hogy a szerző 
általánosságban helyesen fogta fel a feladatát, a szűkre szabott terjedelemhez is jól alkalmaz
kodva, helyesen tagolt, kerek egészet adó portrét rajzolt Tompáról. De általános volt az az 
óhaj is, hogv a szerző Tompa 1849 utáni pálváját valamivel differenciáltabban elemezze, s a 
hazafias költészet mellett a hangulati líra újszerűsége is megfelelő hangsúlyt kapjon. Joggal 
kívánták többen Tompa és Arany barátságának, eszmei-művészi viszonyának elmélyültebb 
elemzését is. — Még ha e vonatkozásban a vita a szerző mércéjét fogadta is el méltányosnak, 
gyümölcsöző módon vetődött fel Tompa emberi és művészi túlértékelésének kérdése is. 

3. Szintén két fejezetet vitatott meg a IV. kötet (huszadik század) munkaközössége: 
az Ütés Lászlótói írt Nagy Lajos és a Rába György készítette Szabó Lőrinc c. fejezeteket 
A két portré egvüttes megvitatása hasznosnak bizonyult, általa élesebben, kontrasztosabban 
vetődtek fel az érdemi és metodikai kérdések. A hozzászólások kiindulópontjául is majd minden 
esetben a két portré összevetése szolgált: az összevetések eredménye az volt, hogv a Nagy 
Lajos-nortré kissé tankönyvszerű, a Szabó LŐrínc-fejezet viszont az esszé felé hajlik, kissé 
hermetikus, az oktatás szempontjaira nincs elég tekintettel. Eszerint valamikérren á két 
portré kiegyenlítésével lehet megtalálni az IKk számára legalkalmasabb megközelítési módot. 
Az Összevetések további kiélesítése során felvetődtek még olvan kérdések, hogv Nagv Lajos 
esetében jó az eszmei s művészi fejlődésrajz, de az emberi kép rajza nem elég árnvalt, nem elég 
teljes, a Szabó Lőrinc-portréban viszont a politikai elemzés és a korrajz szorul további fino
mításra és konkretizálásra; a világirodalmi utalások, analógiák esetében inkább Illés munkája 
lehet minta, a tanulmányok stílusa tekintetében viszont Rába György eljárása inkább köve
tendő. — Mindkét fejezet irányában elhangzott az a kívánság, hoev egy-egy korszakban — 
az általános jellemzés rovására is — a legfontosabb művek elemzését kell a tárgyalás központjá
ba helyezni, de volt ellenkező óhaj is, mely szerint kevesebb konkrét műelemzés is elég, 
s inkább az írói pálya plasztikus tagolása a fontos. 

A két írói arckénet most már külön tekintve: a tartalmi, értékelési kérdésekben Nagy 
Lajos kapcsán támadtak erősebb ellenvetések. Főleg Kiss Ferenc felszólalása tartalmazott 
ilyen mozzanatokat: Ő Nagv Lajos pályájában megrekedést, sőt visszaesést Iát, úgy látia, 
hogv Nagv Lajosnál hiánvzanak a valódi pozitív hősök, az alakok (főleg a paraszti alakok) 
elnyomorodott figurák, akiknek ábrázolásában az író nem bír a máig előre mutatni. F felfogás
sal a vita s maea a kötetszerkesztő Szabolcsi Miklós is általában szembeszállt, rámutatva 
a Nagv Lajos ábrázolásmódjának látszólagos ridegségén átütő pátoszra, hevületre, pozití
vumokra. Sőt akadt felfogás, mely szerint Illés László munkájában Nagy Lajos nem is kapta 
meg a kellően magas értékelést. 

A Szabó LŐrinc-Portré esetében a kötetszerkesztő joggal hangpűlvozta Rába György 
érdemét, hogv első ízben történik kísérlet a költő egész életművének irodalomtörténeti érté
kelésére. E kísérlet-jelleggel részben vele jár, hogv a tanulmánvban méí* nem elé? világosak 
a költői oálvakén korszakhatárai, s nem eléé biztos a költő helyének kijelölése irodalmunkban. 
— Fontos módszertani elvként hangzott el az, hogv — bár a műfordítással külön fejezet 
foghlkozik — itt, a törzsfejezetbeh is utalni kell Szabó Lőrinc műfordítói tevékenvségére. 
A Kézikönyv módszere szempontjából fontos az a felfogás is, mely szerint több teret kell 
kapniuk a verselemzéseknek. 
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Mind a felszólalások, mind a két szerző válasza, mind pedig a kötetszerkesztő vita-
összefa^lalója ezenkívül is sok kérdést vetett fel s részben válaszolt meg. így pl. a későbbiek
ben erősibb hangsúlyt kell tn?y kapjon egy-egy írói mű korabeli visszhangja vagv (ahol 
szüíségís és indokolt) a világirodalmi áramlatokkal való kapcsolat kérdése. Ki kell majd 
térni olyan jelentős mazzanatokra, mint például egy-egy író viszonya a folyóiratokhoz, azok
ban való szerepe, szerkesztői tevékenysége, s ki kell térni a Nagy Lajoshoz hasonló írók eseté
ben az író és a párt viszonyára is. 

M. A. 
Intézeti hírek 
(1952. november 1—december 31.) ' 

Nyírő Lajos osztályvezető november 5— 
december 6 között Olaszországban járt tanul
mányúton. Rómát a a felkereste a Gramsci 
Intézetet, ahol az oiasz marxisták irodalom
elméleti és esztétikai munkásságával ismer
kedett. Találkozott és megbeszélést folytatott 
— többek között — Franco Ferrive], az 
Intézet igazgatójával és Carlo Salinarival, 
a kulturális osztály vezetőjével. 

* 
A Tudományos Minősítő Bizottság 1962 

novemberi ülésén Vajda Qyörgy Mihály cso
portvezetőt az irodalomtudományok kandi
dátusává nyilvánította. 

* 
Jancsó Elemér, a kolozsvári egyetem 

tanára az akadémiák közötti egyezmény 
keretében két hetet töltött hazánkban, részt 
vett az összehasonlító Irodalomtörténeti 
Konferencián, majd november 5-én meglá
togatta Intézetünket. 

* 
November 17-én meglátogatta Intéze

tünket Giacomo Debenedettiprofesszor, a római 
egyetem modern olasz irodalmi tanszékének 
vezetője. Az olasz professzort elsősorban a 
készüiő magyar irodalomtörténeti kézikönyv 
periodizációs és szerkezeti problémái érdekel
ték; ezenkívül sor került az Intézet eddigi 
tudományos munkájának ismertetésére, vala
mint a XX. századi olasz irodalom hazai 
kutatására vonatkozó kérdésekre is. A meg
beszélésen több osztályvezető és tudományos 
munkatárs is részt vett. 

* 
Kiss József csoportvezető november 18— 

december 9 között három hétig a Német 
Demokratikus Köztársaságban járt tanul
mányúton az akadémiák közötti egyezmény 
keretében. 

* 
Sziklay László kandidátus az Intézet tudo

mányos munkatársa november 25-től decem
ber 23-ig négyhetes tanulmányúton volt a 
Román Népköztársaságban. Bukarestben, 
la .iban és Kolozsvárt a Román Tudományos 
Akadémia testvérintézeteinek munkáját, a 
romániai szlavisztikai és összehasonlító iro
dalomtörténeti kutatást tanulmányozta. A 
iaji egyetemen és a bukaresti szlavisták mun

kaközösségének ülésén előadást tartott a 
magyarországi szláv irodalomtörténeti kuta
tásokról. 

* 
November 26-án a Magyar Tudományos 

Akaiémia ünnepi felolvasó ülésén emlékezett 
meg a magyar születésű nagy orientalista 
kutató és felfedező, Stein Aurél születésének 
centenáriumáról. Az ünnepi ülésen Intéze
tünk munkatársa, Miklós Pál, a művészet
történeti tudományok kandidátusa „Stein" 
Aurél és Belső-Ázsia művészete" címen tar
tott felolvasást. 

*. 
December 5-én előadást tartott az Inté

zetben Dr. Gertruda Albrechtoxá kandidátus, 
pozsonyi főiskolai tanár „Deutsche anti
faschistische Emigrations-Literatur in der 
Tschechslowakei, 1933—1938" címmel. A té
ma történeti elemzése során szóba kerültek 
az antifasiszta irodalmon belüli eszmei 
áramlatok, írói csoportosulások, a perio
dizáció kérdései, az emigránsirodalom nem
zetközi kapcsolatai, a befogadó irodalomhoz 
való viszony és más kérdések. Az előadáson 
és az azt követő vitában az Intézet több 
osztályának munkatársain kívül külső meg
hívottak is részt vettek. 

* 
Komlós Aladárt, az irodalomtudományok 

doktorát, az Intézet önálló tudományos 
kutatóját december 10-én, hetvenedik szüle
tésnapján felköszöntötték az Intézet tagjai, 
Népköztársaságunk Elnöki Tanácsa pedig 
ebből az alkalomból Munka Érdemrenddel 
tüntette ki. 

* 
A Művelődésügyi Minisztérium felkérésére 

Intézetünk tevékenyen bekapcsolódott az 
oktatási reform országos vitájába: a Magyar 
Irodalomtörténeti Társasággal közösen no
vember 28-án a magyar irodalom új gimná
ziumi tantervéről, december 5—7 között 
pedig a magyar nyelv és irodalom egyetemi 
oktatásának új tantervéről és pogramjáról 
rendeztünk vitát. Az Intézet kollektívájának 
így kialakított közös véleményét küldöttek 
képviselték a reform december 12—14 között 
megtartott országos vitáján. Az Intézetben 
rendezett vitáról folyóiratunk következő 
száma részletes beszámolót közöl. • 
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