
AZ INTÉZET ÉS A TÁRSASÁG ÉLETÉBŐL 

Irodalomtörténeti vándorgyűlés Egerben 

Október 18-án, 19-én és 20-án Egerben tartotta hagyományos ó'szi vándorgyűlését a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Bródy Sándor és Gárdonyi Géza születésének 100. évfor
dulója alkalmából. 

Sőiér István Bródyról szóló előadásában azt az ellentmondást elemezte, amely Bródy 
műveinek értéke s e művek hatása között van. Az író hatása jelentékenyebb, mint művei — 
mondotta, Bródy jelentősebb író volt, mint egyik-másik alkotása. A rádöbbenés, a jelzés 
művésze Ő, a figyelmeztetésé: az elsők közül való volt, akik a nagyváros életének művészi 
ábrázolásával egy új világra hívták fel a figyelmet. Irodalomtörténeti szempontból is igen 
jelentős kezdemény ez, mert a XX. századi társadalom .ábrázolása Bródy művészete nélkül 
nem jutott volna el Móricz Zsigmondig, Nagy Lajosig, Gelléri Andor Endréig. Ezután részle
tesen elemezte Sőtér István Bródynak ,,A nap lovagja" c. regényét, s a művet — amely a 
monarchia társadalmi, erkölcsi arculatának rajza, az első világháború körüli Magyarország 
ábrázolása — a magyar karrier-regény klasszikus példájának nevezte, a Thackeray-Stend-
hal-Maupassant-féle karrier-regények európai remekléseivel hasonlította össze. A plasztikus 
emberábrázolás mesterműve ez a regény, amelynek városi figurái éppoly remekbeformáltak, 
mint Tömörkény parasztjai. Bródy Zola-i értelemben nem alkotott naturalista művet, távol 
állt az egzakt naturalizmustól, s ez előnyére válik művészetének. „A nap lovagja" az ábrázolás 
erejét, árnyaltságát tekintve Balzac-i alkotás, nem Zola-i. Bródy csak külsődlegesen naturalista. 

Bródy az európaszerte kibontakozó stílusirányzatok hazai áthasonítója, a modern 
magyar prózának éppúgy a megteremtője, mint a maga korában Kazinczy Ferenc volt. Ő is 
az új, változó valóság stiláris megragadásában alkotott történetileg is jelentőset. Modern, 
ironikus, hajlékony nyelve nem a patriarchális, hanem a városi Magyarország stílusa már. 
Ezért Bródy nagyságát nem műveiben, hanem újító voltában, egy új prózai hangnem stiláris 
meghonosításában, kialakításában kell keresnünk. A modern magyar irodalom stílusát, érzé
kenységét, uralkodó érzésmódját Bródy teremtette meg — mondotta befejezésül Sőtér István. 

Mezei József „Gárdonyi pszichologizmusa" címmel tartott előadást. A századfordulón az 
erkölcs, a lélek, a vallás problémái kerültek előtérbe. Gárdonyi a falu és a város ellentétében 
feszülő társadalmi kérdéseket az erkölcsi ember mértékével mérte. Városellenességében sok a 
romantikus vonás. Falu és Város nála két életforma, két morál naivan egyszerűsített szim
bóluma. Ő ezt a_valójában társadalmi ellentétet a maga helyéről kiemelve az erkölcs szférájá
ban ábrázolta. így érthető, hogy az író valódi társadalmi problémái is erőtlenek és általánosak, 
mert nem egy társadalmi, hanem egy erkölcsi koncepció adja meg értelmüket. Hiányzott 
Gárdonyi szemléletéből a társadalomfilozófiai alap. Gárdonyi 1905 után is a századvég írója 
maradt — folytatta Mezei József. Pályáján az erkölcsi-lelki ember élményeit gondolta végig, 
megkeresve variációit és összefüggéseit. Nem figyelt fel arra, hogy a társadalomban már izgal
masabb kérdések morajlanak, amelyekre az irodalomnak is válaszolnia kell. Ünnepi áhítatú 
alkotó volt. Életművében, amelyben ember és filozófia egybekomponálására tett kísérletet, 
sérülések, félelmek, kínzó gondolatok kerestek védettséget" a szeretetben és az örülni-tudás 
képességében. 

A vándorgyűlés második napján Czine Mihály „A századforduló naturalizmusa" 
címen tartott vitaindító előadást. Bevezetésként a naturalizmus előzményeiről szólott, majd a 
kérdés magyar vonatkozásaira rátérve megállapította, hogy a személyi kultusz éveiben a 
naturalizmus mint káros, elvetendő irányzat szerepelt azzal az indokolással, hogy a típus és az 
egyén helyébe a gépies átlagot teszi, és tanácstalan a társadalmi problémákkal szemben. A való
ság viszont az — mondotta —,hogy a naturalizmus nélkül nem lehetett volna tovább jutni, 
hiszen a naturalizmus ledöntötte az ósdit, szembefordult a romantikával, lerombolta a hazug
ságot, és utat nyitott az új előtt. A szociális tematika, a munkásság ábrázolása először a natu
ralizmusban jelent meg, indítást jelentve a modern művészet kibontakozása felé. 
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A naturalizmus kelet-európai fejlődésének bemutatása után az irányzat meghaladásá
ról s néhány eszközének továbbéléséről beszélt Czine Mihály. Az első világháború éveiben 
már úgy látszott: a naturalizmus betöltötte szerepét. Felváltója, az impresszionizmus a 
hitetlenség művészete volt, a pillanat látványához igazodott. Az emberekbe vetett hit meg
ingott, elveszett. Az irányzat jelentősége az emberábrázolás tökéletesítésében van. S ebben 
él leginkább tovább a jeles prózaírók, így Hemingway művészetében, kiről az előadó hossza
sabban szólott. A naturalizmus nyomai rejlenek az olasz ún. neorealista írók művészetében 
is, pl. a kiúttalan sorsok ábrázolásában, az élő nyelv minden elemének írói használatában, 
a krónikaforma kedvelésében. De tovább élt itthon Móricz művészetében is, aki a 
„Boldog ember"-ben a naturalisták által kedvelt dokumentum-irodalmat a remekmű maga
sába emelte. 

A vitában felszólaló Wéber Antal arról beszélt, vajon ha egy jelentős irodalmi irányzat 
már,letűnt, s más állt a helyébe, ám e jelentős irányzat elemei egyes írók művészetében még 
tovább élnek, lehet-e alkalmazni e továbbélő elemekre az irányzatot jelölő eredeti terminoló
giát? Az amerikai prózairodalomról szólva megállapította, hogy az Mark Twain-nel jut csak 
el az Európában már régen megszólaló szociális lelkiismerethez, Sinclair Lewis viszont, aki
nek jobb a kapcsolata az európai hagyományhoz, művészetében inkább kapcsolódik a natura
lizmushoz. Szerinte a dokumentumirodalom egykori és mostani szerepét élesebben kell meg
különböztetni egymástól, s e megkülönböztetés fő jegye a művek világnézeti tartalma lehetne. 
Ugyancsak meg kellene fogalmazni a naturalizmus szűkebb és tágabb értelmű meghatározását. 
A korszakolás szempontja sem elvethető, s ezért az irodalomtörténeti kutatás körültekintőbbé, 
kidolgozottabbá, pontosabbá tételét kéri. Kardos Pál Nagy Lajosról szólva arról beszélt, 
hogy a naturalizmusnak mindig a leleplező erejétől féltek. Ezért volt a jelző a személyi kultusz 
éveiben megbélyegző. A naturalizmusnak a fényképezéssel, a válogatatlan másolással való 
azonosítása helytelen, s jobb inkább tükrözésről beszélni a fogalommal kapcsolatban. Angyal 
Endre a kérdés keleteurópai irodalmi összefüggéseiről, Kristó Nagy István világirodalmi kap
csolatairól, Lengyel Dénes pedig a francia romantikába visszanyúló kezdeteiről beszélt. Az 
élénk eszmecserét Czine Mihály a kérdésre vonatkozó irodalomtörténeti kutatás elmélyítésé
nek és kiszélesítésének gondolatával zárta le. 

A vándorgyűlés utolsó napján Elbert János „A szocialista realizmus és az új szovjet 
elbeszélés kérdései" címmel tartott előadást. Referátuma első részében irodalomelméleti kér
désekkel foglalkozott, támaszkodva a szovjet írók, irodalomtörténészek, kritikusok 1958. 
évi realizmus-vitájának s napjainkban folyó szocialista realizmus-vitájának tanulságaira. 
Arról beszélt, hogy a szocialista realizmus nem stílus, hanem módszer, amely a valóságot 
történeti konkrétságában és forradalmi fejlődésében ábrázolja, s az alkotó munkában való 
megújulást tűzi ki célul a tartalom és forma egész szférájában. Azaz a szocialista rea
lizmus új társadalmi alapon létrejövő új minőség, s nem valami matematikai képlet, 
változhatatlan formula, mint volt a személyi kultusz éveiben. Aragon fogalmazása közelíti 
meg legvilágosabban a szocialista-realista módszer lényegét. Szerinte olyan módszerről van 
szó, amelynek nem egy stílust vagy egy stílusváltozatot, hanem egy világszemléletet kell 
diadalra vinnie. 

Az új szovjet elbeszélők — többek között Nagibin, Akszjonov, Tyendrjakov és mások 
— műveinek elemzése során szerzett megfigyeléseit Elbert János a következőkben foglalta 
össze: megnőtt az erkölcsi tényezők szerepe, az ember belső világának, lelki életének ábrázo
lása az új szovjet prózában. A lélekrajz előtérbe kerülése mellett nagy szerep jut az írói egyé
niség szabad érvényesülésének, a konfliktusok lehetőség szerinti teljés ábrázolásának a közös
ségi témákon belül, A szerelem művészi ábrázolásának túlzott szemérme helyett e nagy érze
lem emberibb bemutatására történik kísérlet. Űj szemlélet van kialakulóban a pozitív hős 
vonatkozásában s az optimizmus kérdésében is. Az eszmei s ebből következően tematikai 
tisztaság stiláris szempontból is sokféle változatban érvényesülhet. Az ,,új hullám" — amely
nek jelentkezése 1960 tájára tehető —, az eszmei és művészi vonatkozásban egyaránt fel
lendülő új szovjet próza a szocialista realizmus megerősödését, e művészi módszer világiro
dalmi rangjának további emelkedését biztosítja. A vitában felszólaló Bata Imre a szocialista 
realizmus fogalmának további árnyalását, finomítását tette szóvá, Angyal Endre a kérdés 
világirodalmi összefüggéseiről beszélt. Nyirő Lajos hozzászólásában kifejtette, hogy Elbert 
előadásának az elméleti kérdésekkel foglalkozó része sok helyes megállapítást tartalmaz, a 
második rész viszont inkább informatív jellegű; a mélyebb elemzést felületes, általánosságban 
mozgó ítéletek helyettesítik. Nyirő hangsúlyozta: semmiképp sem fogadható el az a leegyszerű
sítő tétel, hogy az ,,új hullám" valahol 1960 táján születik meg. Utalt Malenkovnak a XIX. 
kongresszus folyamán (1952-ben) elhangzott téves, vitákat kiváltó fejtegetéseire s arra, 
hogy a kongresszust követően a Kommuniszt hasábjain elvetik a sematizmust, a „lakkozást". 
Az ,,új hullám" az 1950-es évek közepén keletkezett (főbb képviselői már a szovjet viszonyok 
között születtek), s Ovecskin, Tyendrjakov s mások riportjaiban, a Novij Mir 1955—56-ban 
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közölt novelláiban jelentkezik először. A hozzászóló kifogásolta azt is, hogy Elbert nem mindég a 

valódi problémákat ragadja meg, s különösen nem azokat, amelyek nálunk is felvetődnek 
(pl. elidegenedés), vagy amelyek elemzése segítené a magyar irodalomelmélet s kritika eszmei 
tisztulását. Végül az előadó egy tévedését korrigálta: Szolzsenyicin „Iván Gyeniszovics egy 
napja" című regénye nem lehet példája az újtípusú pozitív hős ábrázolásának. 

A háromnapos, sikeres vándorgyűlés Wéber Antal főtitkár zárószavaival végződött. 

Összefoglalta: Pálmai Kálmán 

Tanulmánykötet a magyar-német irodalmi kapcsolatok történetéből 
A berlini Német Tudományos Akadémia Nyelvi és Irodalmi Intézete (Institut für 

deutsche Sprache und Literatur) és a MTA Irodalomtörténeti Intézete kétoldali szerződés alap
ján, közös munkával kötetet készít az magyar—német irodalmi kapcsolatok történetéből, 
amely német nyelven jelenik majd meg a berlini Akademie-Verlag kiadásában. A kötetet szer
kesztő bizottság jegyzi, ennek tagjai német részről Leopold Magon, Gerhard Steiner és W If-
gang Steinitz, magyar részről Szabolcsi Miklós és Vajda György Mihály. A tanulmányok végig
haladnak a kapcsolatok történetének egyes pontjain a humanizmustól kezdve napjainkig, a 
magyar—német szocialista irodalom kapcsolataiig, részben új anyagot bemutatva és feltárva, 
részben a marxista módszer segítségével új megvilágításba helyezve a már feltárt, de helyte
lenül értékelt vagy nem kellő történeti összefüggésébe helyezett anyagot. Ezzel irodalomtör
téneti kutatásunknak egy régebben oly virágzó és irodalmunk történetének megértése szem
pontjából oly fontos területe talált szervezett folytatásra (bár ennek csupán a kezdeteiről 
beszélhetünk), a legjobb hagyományok tiszteletben tartása és ugyanakkor az elavult politikai 
szempontok kritikája alapján. A Német Demokratikus Köztársaság kutatóinak és a magyar 
kutatóknak gyümölcsöző együttműködése ellensúlyt képez azokkal a nem egyszer felszínre 
bukkanó törekvésekkel szemben is, amelyek Münchenből, Stuttgartból vagy más helyről 
irányítottan a népek közötti történeti kapcsolatok kutatását nem a békés jövőre, sokkal 
inkább Kelet- és Közép-Európa jelenlegi berendezkedésének revíziójára futtatják ki. 

A humanizmus és a reformáció irodalmi kapcsolatai köréből a kötet Gerézdi Rábán 
tanulmányával kezdődik, mely a német közvetítés szerepével foglalkozik Janus Pannonius 
világhírének kialakulásában. V. Kovács Sándor aSodalitasLitterariaDanubiana magyarországi 
vonatkozásait mutatja be, Borzsák István Melanchton ihlető-szerepét elemzi a magyar refor
máció irodalmában. Ebbe a tárgykörbe kívánják felvenni a kötet szerkesztői Turóczi-Trostler 
József „Szenczi Molnár Albert Heidelbergben" c. kiváló tanulmányát, melyet a német tudo
mányosság még nem ismer, s mely méltóképpen reprezentálná a magyar germanisztika e nagy 
mesterének munkásságát. Mintegy átmenetnek tekinthető a következő korszakhoz Karl-Heinz 
Jügeltközleménye a jénai egyetem könyvtárában talált XVII. és XVIII. századi magyar nyelvű 
alkalmi költeményekről, az egyetem által elfogadott disszertációkhoz készült ún. „gratuláns"-
versekről, amelyeket fakszimilében is bemutat. 

A kötet számos tanulmányt közöl a német felvilágosodás és klasszicizmus magyaror
szági kapcsolatainak történetéből, abból a korszakból, amelyben a német irodalom ihlető 
hatása a legerősebb volt Magyarországon. Sziklay László a magyar—német—szlovák kultúr-
közvetítés módszereire mutat be példákat a XVIII—XIX. század fordulóján, felvázolva e 
folyamat elvi kérdéseit is. Némedi Lajos a német felvilágosodás példa-szerepéről értekezik a 
magyar felvilágosodás írói számára: egyaránt ismertetve a példa ihlető és az ellenkezés kivál
tása által serkentő hatását. Szauder József Kazinczy klasszicizmusának sajátosan önálló ter
mészetét elemzi a német klasszikus irodalommal való szembesítése során. Walkó György rekonst
ruálja és értelmezi Toldy Ferenc látogatásának körülményeit Goethénél. Hajdú Helga Goethe 
magyarországi utóéletének egy érdekes, ismeretlen részletét mutatja be. Dümmerth Dezső 
eredetileg e kötet számára írt tanulmányában filológiailag megalapozva tárja fel Herder 
nevezetes „jóslatának" eddig nem ismert forrását; Gerhard Steiner a magyar népdal német
országi befogadásának kezdeteit mutatja be új anyagon, ennek megvilágításában az eddigitől 
eltérő módon értelmezve Herder „jóslatát". Hans Henning és Vizkelety András közös tanul
mánya a rendkívül gazdag német almanach-irodalom magyar vonatkozásait állítja össze; 
Törökné Erdélyi Ilona a „Junges Deutschland" az eddig ismertnél sokkal korábbi kapcsola
taira derít fényt. Eva Hermann Táncsics „Szabadságról nézetei egy rabnak" c. könyvének 
lipcsei kiadástörténetét írta meg a korszak kiadástörténeti és cenzúra-politikai vonatkozásai
nak keretében; Mádl Antal bemutatja Karl Beck, magyar—német irodalmi közvetítő alakját; 
Kunszery Gyula Ernst Moritz Arndt magyarországi látogatását értékeli, kitekintve a német 
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