
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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2. II. Rákóczi Ferenc többnyire kiadatlan műveinek kéziratait a párizsi Bibliothéque 
Nationale-ban és a troyesi Bibliothéque de la Ville-ban vizsgáltam meg. Itt elsősorban Zolnai 
Béla Rákóczi-bibliográfiá-jára támaszkodtam (Széphalom 1927, 286—87. 1.). Zolnai óta 
Troyes-ban érdemi munkát nem végeztek. — A latin és francia nyelvű Rákóczi-kéziratokat 
elsősorban Mikes vonatkozásában vizsgáltam meg (szerzői fogalmazvány, szerzői tisztázat, 
írásmód, javítás, gondolat-párhuzamok stb.). Megállapítható, hogy Mikes a kéziratok kivite
lezése, technikai eljárás, formátum stb. Rákóczinak általános módszerét követte. Akárcsak 
a levélírásban, amit Rákóczi kancelláriáján sajátított el kitűnően, Mikes irodalmi tevékeny
ségének egészében is Rákóczit vallhatja mesterének. Kutatásaim tanulságait Mikes műveinek 
kritikai kiadása közben használom föl. — Rákóczi műveinek kéziratai mindezideig hiány
talanul megvannak, olyan rendben, ahogyan azt Zolnai annak idején leírta. Ideje lenne vala
mennyiről mikrofilmet készíteni és a hazai kutatás számára hozzáférhetővé tenni. 

3. Mikes Kelemen Törökországi Leveleinek és több mint tíz kötet kiadatlan művének 
francia forrásait tanulmányoztam a Biblioéthque Nationale-ban, a Sainte-Geneviéve és az 
Arsenal könyvtárban. Munkám eredménnyel járt és sikerült a Leveleskönyv (kiadás előtt álló) 
forrásapparátusát számos új forrás-jegyzettel kiegészítenem, a Mikes-bibliográfiát külföldi 
vonatkozásokkal kibővítenem. A vártnál eredményesebben végződött a Mikes-fordítások 
forráskutatása. A magammal vitt Mikes-szövegek s az eddigi szakirodalom tanulságainak 
birtokában sikerült — az Epistolák kivételével — valamennyi Mikes fordításnak a francia 
eredetijét kézbe vennem és többnyire a megfelelő kiadást megjelölnöm. Jelentős jegyzet
anyagot készítettem az egyes fordításokra, azok szerzőire, Hl. a Mikes kritikai kiadás egyes 
köteteire vonatkozólag. 

Megállapítható, hogy Mikes túlnyomórészt a francia klasszicizmus, kisebbrészt a barokk 
és a klsszaicizmus átmeneti irodalmából, korábbi olvasmányai közül választotta ki fordításait, 
többnyire a Rákóczi könyvtárában meglevő jeles szerzők munkáit. Pl. Claude Fleury, ügyvéd, 
jogtudós, irodalmilag művelt történész volt; Bossuet tanítványa, La Bruyére és Fénelon 
barátja, az Akadémia tagja. — A janzenista Pouget La Fontaine-el levelezett. — A janzeniz-
mussal vádolt Le Tourneux híres hitszónok, akire Boileau is fölfigyelt. — Vernage a Sorbonne 
doktora, akinek könyvtárát halála után 1500 livres-re értékelték. - Calmet (megh. 1757) 
a neves lorraine-i historikust maga Voltaire is fölkereste és használta műveit. — Courtin, 
francia követ előbb Krisztina királynőnek, majd Károly Gusztáv svéd királynak a titkára. 
— Mme de Gomeznek, a divatos regényírónőnek a könyve, Gobinet-nek, Richelieu egykori 
pártfogoltjának, a művelt kollégiumi nevelőnek a munkája, a Savonarola fordító Meliquenek 
és az utrechti Van Haeftennek a műve Mikes könyvtárából való. 

A korabeli írások és későbbi kritikák szinte kivétel nélkül dicsérik nyelvi szempontból 
az említett szerzők munkáit. Ezek olvasása és fordítása révén Mikes a francia klasszicizmus-
magas szintű irodalmi nyelvével ismerkedett meg. E források értékelése nemcsak Mikes 
műveltségi körének bővülése, hanem nyelvi fejlődése szemszögéből is fontos feladat lesz. 

4. Szorosan vett kutatási területem mellett más irányban is igyekeztem tájékozódni. 
Meglátogattam a C.N.R.S. Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (Dir. Jeanne Viel-
liard) intézetét, megismertem kiadványait. Ezek különösen a reneszánsz területén gazdagok, 
és a különböző művészetek összképének kialakítását segítik elő. (Vö. a C.N.R.S. irodalomtör
téneti vonatkozású kiadványairól Vil. Figy. 1963. 1. sz.) — Az intézet elsősorban a régi iro
dalom, ill. kéziratok kutatására van berendezkedve; munkája a latin, a görög, az ófrancia, 
a keleti, a diplomáciai és a heraldikai szekciókra épül. 

Megismertem a Sorbonne Institut d'Histoire de la Civilisation de l'Europe moderne 
intézetét. Több alkalommal találkoztam L. Vidor Tapié professzorral, aki néhány éve láto
gatást tett Intézetünkben, s aki szívélyes fogadtatásban részesített. Meghívására részt vettem 
két munkamegbeszélésen és előadásán. (Sur la civilisation de l'Europe centrale au XVIIe 

siécle. — Sur le classicisme et les influences baroques en France au XVIIe siécle.) 
Felkerestem Tours-ban, a Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance nevű rene

szánsz-kutató intézet igazgatóját, Pierre Mesnard professzort. Meleg fogadtatása, és a magyar 
szakemberekkel való együttműködési szándéka, s az általa vázolt közös kutatási program 
arról győztek meg, hogy a reneszánsz kutatás területén minden lehetőség megvan a komoly 
tudományos együttműködésre. Miután részletesen beszámoltam Intézetünk munkájáról, 
Mesnard professzor tájékoztatott az általa irányított kutatómunkáról; ismertette az 1963-ban 
Tours-ban megrendezésre kerülő középeurópai reneszánsz konferencia előkészületeit is. Erre 
számos magyar résztvevőt hívott meg, a lengyel, szovjet és török vendégek melllett. 

Megismertem a Sorbonne Institut de littératures modernes comparées intézetének 
munkáját is, M. Dédéyan professzor és munkatársainak szíves segítsége révén. Ennek az_inté
zetnek másik professzora, M. Etiemble éppen Budapesten tartózkodott a Nemzetközi Össze
hasonlító Konferencián, amelyről vitatkozva, de ránk nézve pozitíven számolt be szóban és 
a sajtóban (France Observateur) egyaránt. M. Dédéyan professzor engedelmével átnéztem 
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a Sorbonne Összehasonlító Irodalomtörténeti Intézetének néhány esztendei (1957—1962) 
programját, az intézeti témákat; részt vettem néhány előadáson. Az Összehasonlító Intézet 
munkájáról részletesen is beszámolok a Vil. Figyelőben. 

A fenti intézetek szakkönyvtárait átnézve, sajnos meg kellett állapítanunk, hogy 
magyar vonatkozású anyaguk igen szegényes, ami van az is meglehetősen elavult. Ennek 
alapvető oka kapcsolataink és idegen nyelvű publikációink elégtelen volta. Hosszú évek szívós 
munkájával kell változtatni ezen a tarthatatlan helyzeten. Meg kell ismertetnünk a francia 
szakembereket a magyar marxista irodalomtudomány eredményeivel. Igen erős érdeklődést, 
várakozást tapasztaltam mindenütt a középeurópai irodalomtörténeti kutatások és eredmé
nyek irá,nt, nem utolsó, sorban a magyar irodalomtörténeti kutatások iránt. 

Összegezve tanulmányutam eredményeit, köszönettel tartozom azoknak a francia 
kollégáknak, könyvtárosoknak, levéltárosoknak, akik munkámat támogatták és elősegítették. 
Külön köszönetet mondok a párizsi Magyar Intézet igazgatójának és munkatársainak szíves 
segítségükért. t H. L. 

Intézeti hirek 
(1963. január 1. — március 31.) 

A magyar—vietnámi kulturális egyezmény 
keretében Nyirő Lajos osztályvezető tanul
mányúton járt a Vietnámi Demokratikus 
Köztársaságban január 10—március 31. kö
zött. Dolgozott a Vietnámi Tudományos 
Tanács Irodalmi Intézetében, többször talál
kozott az 1930-as évek iro daltm életének ma 
is élő aktív résztvevőivel. Összegyűjtött 
anyagát egy összehasonlító irodalomtörté
neti tanulmányban dolgozza fel, amelynek 
tárgya: a nemzeti irodalom fejlődésének 
problémái a gyarmati korszak körülményei 
között. 

* 

J. Hilgier elvtárs, a Lengyel Tudományos 
Akadémia káderosztályának vezetője ma
gyarországi tartózkodása során február 1-én 
megbeszélést folytatott Intézetünk vezető
ségével a tudományos utánpótlás nevelésé
nek gyakorlati kérdéseiről. 

* 

Az MTA Nyelv és Irodalomtudományi Osz
tályának Vezetősége február 11-én tartott 
ülésén a felkért opponensek: Bóka László lev. 
tag és Barta János az irodalomtudomány 
doktora bírálata alapján megvitatta az Inté
zet 1963. évi tudományos munkatervét. 

* 
Szabolcsi Miklós osztályvezető február 

21-március 5'. között Bécsben tartózkodott 
tanulmányúton. József Attila bécsi tartóz
kodására vonatkozó anyagot gyűjtött az 
egyetem archívumában és a könyvtárakban. 
A Gesellschaft für Österreich—Ungarische 
Beziehungen rendezésében előadást tartott 
József Attiláról. 

* 
Március 1-én Sztojko Bozskov lev. tag, aki 

a Bolgár Tudományos Akadémia delegáció
jával érkezett Budapestre az akadémiai 

egyezmény megkötésére, felkereste intézetün
ket és megismerkedett az Intézet munkájával. 

* 
Intézetünk Igazgató Tanácsa március 4-én 

tartott ülésén Hopp Lajos és T. Erdélyi Ilona 
tudományos munkatársat bízta meg a Világ
irodalmi Figyelő segédszerkesztői illetve tech
nikai szerkesztői feladataival. 

* 
A Magyar Történelmi Társulat, a TIT 

Budapesti Történelmi és Irodalmi Szakosztá-
tálya közös klub-estjén március 6-án a 
Kossuth Klubban Klaniczay Tibor igazgató
helyettes tartott előadást „Irodalomtörténet 
és történetírás'/ címmel. Az előadás egyik 
felkért hozzászólója Szabolcsi Miklós osztály
vezető volt. 

* 
Horst Frenz professzor, az Indiana Egye

tem összehasonlító irodalomtörténeti tan
székének vezetője, az Association Internatio
nale de Littérature Comparée alelnöke, a 
Yearbook of Comparative and General Lite-
rature főszerkesztője az MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztálya vendégeként 
egy hetet töltött hazánkban. Március 25-én 
felkereste intézetünket és találkozott inté
zetünk vezetőivel. A baráti légkörben lezaj
lott találkozón amerikai vendégünk tájéko
zódott a ' magyarországi és a kelet-európai 
összehasonlító irodalomtörténeti kutatások 
helyzetéről és távlatairól, az intézetben folyó 
ilyen irányú munkálatokról, továbbá az inté
zet munkájáról általában. A megbeszélés 
során felmerült a magyar irodalomtudomá
nyi eredmények amerikai ismertetésének és a 
kölcsönös tájékoztatásnak a kérdése is. 

* 
G. F. Cushing a londoni egyetem magyar 

tanszékének vezetője, aki a Kulturális Kap
csolatok Intézetének meghívására érkezett 
hazánkba, március 26-án meglátogatta Inté-
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