
KRÓNIKA 

Magyar irodalomkutatás a Varsói Egyetem Magyar Filológiai Tanszékén 

Az irodalmunk története iránti tudományos érdeklődésnek egy évszázadra visszamenő 
hagyományai vannak Lengyelországban. Fryderyk Lewestham, a varsói Szkola Gíowna egye
temes irodalomtörténeti professzora már 1866. november 18-án nyilvános előadást tart a 
magyar irodalom történetéről. A lengyel fordítók közül nem egy, így pl. Boleslawa Jaroszewska 
(1865—1920), Antoni Lange (1861-—1929) tanulmányokat és cikkeket közölnek irodalmunk
ról, sőt van olyan kísérlet is, mint Czeslaw Lukaszkiewicz éveken át Budapesten tartózkodó 
lengyel újságíróé, aki költészetünkről a század elején éppen a lengyel tárgyú művek alapján 
készít beszámolót. A két világháború közötti időben a kulturális együttműködésből csak 
magyar lektorátusokra futja. Látszólag az irodalmunk iránti érdeklődés fokozódik, egyelőre 
azonban csak alkalmi előadásokról, illetve áttekintő jellegű cikkekről van szó. Petőfi születé
sének százéves évfordulója alkalmából Marian Zdziechowski, a wilnói egyetem tanára tart 
róla előadást az egyetem aulájában. A magyar nép másik nagy lengyel barátja, Jan Dabrowski 
krakkói egyetemi tanár Magyarországról szóló könyvében a magyar irodalomról önálló feje
zetben emlékezik meg. („Wggry." Krakow 1924. 117—133.) Ezekben az években az egykorú 
magyar irodalomról a legtöbb cikket Stanislaw Pazurkiewicz tanár, műfordító írja, akinek 
egyik nagyobb áttekintése önállóan is megjelent: „Wapólczesna literatura wggierska." War-
szawa é. n. Felvetődik már a magyar irodalom nagyjai lengyelországi recepciójának kérdése 
is. Jerzy Pogonowski, bölcsész és jogi doktor, Petőfi és Jókai lengyelországi népszerűségét méri 
fel: „S. Petőfi w Polsce." Wwa 1933, és „M. Jókai w Polsce", Wwa 1935. Számos apróbb cikk
ben népszerűsíti a magyar költőket az 1963-ban elhunyt Adam Kozlowski tanár. Vala
mennyiüknek segítségére van huszonkét éves varsói tartózkodása folyamán Divéky Adorján, a 
varsói egyetem magyar történésze, akinek Bem és Petőfi kapcsolatáról szóló („Bem a Petőfi." 
Tarnów 1927.) tanulmánya figyelemre méltó írás. Érdekes jelenség, hogy magyar irodalom
történészek (Császár, Pintér, Brisits) lengyelül megjelent cikkei nyomán a bécsi Otto Forst 
de Battaglia megkísérel párhuzamot vonni a magyar és a lengyel irodalom fejlődése között 
(„Literatura wegierska i literatura polska. Paralela." Ruch Literacki. 1937. 6.) Az 1930-as 
évek végén már egy szerény évnegyedes lengyel—magyar szemle is megjelenik Varsóban, a 
Przeglad Polsko-W§gierski, amely kisebb műfordításokat, cikkeket, recenziókat közöl. A máso
dik világháború kitörése több fiatal lengyel írót és kutatót vet Magyarországra (Kazimiera 
Illakowiczówna, Leon Kaltenbergh, Tadeusz Fangrat, Jan Reychmarí), akik nemcsak fordítanak 
magyarból, de irodalmunkat cikkeikkel is népszerűsítik. A felszabadulás után visszatérve 
hazájukba, a magyar irodalom ismertetése az első években főként rájuk hárul. Hozzájuk csat
lakozik hamarosan Csorba Tibor festőművész, aki a krakkói egyetemen előadásokat tart a 
magyar irodalomtörténet tárgyköréből. • 

Űj állomást jelent az irodalomkutatás történetében az 1952-ben létrehívott, s Len
gyelország területén máig egyetlen magyar tanszék. Fő feladata természetesen az oktató 
munka, a magyar szakos szakemberek képzése. A tanszék eddig két évfolyamot nevelt fel, 
melynek hallgatói 1957-ben és 1958-ban végeztek. 1962-ben megindult az új első évfolyam, 
1963-ban a következő. Az ötéves, egytárgyas főszaknak eddig 16 abszolvense és jelenleg 27 
hallgatója van. Érthető, hogy a tanszék erőit, fejlődésének első stádiumában (kb, 1958-ig) 
lekötötték a szervezési és didaktikai feladatok, a jegyzetek megírása, könyvtár s technikai 
felszerelés beszerzése stb. Amikor azonban az első évfolyamok elhagyták a tanszéket, s már 
megfelelő könyvtár is rendelkezésre állott, amint együttműködés jött létre a tanszéken kívüli 
magyar irodalomtörténészekkel s fordítókkal, és amikor a magyarországi tanulmányutak 
rendszeresebbekké s a magyar intézményekkel kialakított kapcsolatok intenzívebbekké vál
tak, a munkatársak megkezdhették önálló magyar irodalomtörténeti s kapcsolattörténeti 
kutatásaikat, amelyek már e néhány év alatt is hoztak figyelemre méltó eredményeket. 
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Az egyes munkatársak magyar irodalmi vonatkozású munkássága az alábbiakban 
összegezhető. A tanszék vezetője Járt Reychman egy. rk. tanár, turkológus s történész. Fő 
hungarisztikai tárgyú munkája a felvilágosodás korabeli magyar—lengyel kulturális kap
csolatokról, Adam Jerzy Czartoryski hercegnek a magyar nyelv iránti érdeklődéséről, a 18. 
és 19. század fordulóján lezajlott bártfai lengyel—magyar találkozókról szól („Ze stosunków 
kulturalnych polsko—wggierskich w epoce Oswiecenia." Wwa 1960.) Ismertette Kozocsa 
Sándor „Mickiewicz Magyarországon", Balázs János „Sylvester János és kora" с könyveit a 
Pamietiiik Literacki (PL) hasábjain, valamint hazai és lengyelországi kapcsolattörténészek 
legújabb munkáit, 1. Przeglad Humanistyczny (PH) 1962. 2. Ezenkívül évenkénti szemlét ír a 
lengyelül megjelent magyar szépirodalomról a Rocznik Literacki-be; a készülő akadémiai 
magyar—lengyel nagyszótár főszerkesztője; számos évforduló alkalmából előadást tartott a 
Magyar Intézetben; Illyés Gyula „Puszták népe" és a „Két férfi" с könyvei lengyel kiadása elé 
előszót írt. A jövőben magyar—lengyel kulturális és folklór kapcsolatokkal kíván foglalkozni. 

E sorok írója a tanszék docense: érdeklődésének előterében kapcsolattörténeti kutatások 
állnak. Néhány régebbi munkáját az ItK is ismertette. Azóta megjelent tanulmányaiban 
összegezte J. I. Kraszewski lengyel regényírónak véleményeit a magyar politikai életről az 
1861—1872 közötti években („Magyarország Kraszewski publicisztikai munkásságában." 
Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie. IV. évf. 1958.), feldolgozta a magyar irodalom első 
jelentős lengyel fordítójának és népszerűsítőjének munkásságát („B. J. jako popularyzatorka 
literatury wggierskiej w Polsce." PH. 1961. 5.), rámutatott a chopini mazurkák hatására a 
novemberi felkelést követő lengyelbarát magyar irodalomban („Mazurki Chopina — opowia-
danie Adolfa Frankenburga." Slavica. 1961.) Sárosy Gyula halála századik évfordulója alkal
mából kimutatta, hogy Sárosy eredetiből fordított lengyel irodalmat (pl. Mickiewiczet) és 
hogy munkásságában számos lengyel vonatkozás van. („Gy. S., poéta we.gierski doby Roman-
tyzmu — miíosnik literatury i narodu polskiego." Slavica. 1962.) „Kraszewski és Magyarország" 
с (ItFüz 1963. 39.) munkájában bemutatta a nagy lengyel író érdeklődését a magyar politika, 
kultúra, irodalom iránt. E könyv lengyel kiadása 1964 második negyedében, erősen lerövidí
tett német nyelvű változata „J. I. Kraszewski und seine Beziehungen zu Ungarn" címmel а 
Studia Slavica 1963. évfolyamában jelent meg. Számos népszerűsítő előadást is tartott, illetve 
ilyen cikkeket is közölt. Ismertetést főként olyan művekről írt, amelyeket a lengyel irodalom
tudomány számára hasznos tapasztalatátadásnak tartott, vagy amelyek a lengyel—magyar 
kapcsolatokról szólnak: „Irodalmi Figyelő" (PH 1959. 1.), „A magyar irodalom története 
1849-ig" (PH 1959. 4.), „Kis magyar irodalomtörténet" (PH 1962. 6.), a magyar irodalomtaní
tás reformjáról szóló vita (Kultúra i Spoleczenstwo. 1961. 4.), Kovács Endre „A lengyel kér
dés a reformkori Magyarországon" (Wojskowy Przeglad Historyczny. 1960. 3.) és a lengyel 
irodalom történetéről (PL 1962. 4.). Az elmúlt évben Az ember tragédiájának lengyelországi 
fogadtatásáról írt tanulmányt, jelenleg egy lengyel Zrínyi-regény történetét dolgozza fel. 
Legközelebbi nagyobb munkaterve „A lengyel nemzeti felszabadító harcok visszhangja a 
magyar irodalomban a felvilágosodás és a romantika korában" с monográfia, távolabbi 
célja: irodalmunk lengyelországi fogadtatásának megírása. 

Jan Sobolewski, a tanszék adjunktusa az elmúlt évek folyamán József Attilával foglal
kozott. Szegedi doktori értekezésének („József Attila útja a kommunista költészetig") néhány 
részlete megjelent a szegedi egyetem irodalomtörténeti actáinak mellékletében. A varsói 
Magyar Intézetben Jókairól és József Attiláról tartott előadást. A jövőben Juhász Gyulával 
szándékozik foglalkozni. 

Sokoldalú, ígéretes tevékenységet fejt ki a tanszék saját nevelésű tanársegéde, Andrzej 
Sieroszewski. Irodalomtörténeti érdeklődése kezdetben Slowacki alkotásainak magyarországi 
visszhangjaira korlátozódott: „Slowacki na W§grzech." PH 1959. 5. és FK i960. 2. Különösen 
jelentős Slowacki művének magyarországi ősbemutatójáról szóló dolgozata: „Mazepa na 
scenach we.gierskich." Pamie.tnik Teatralny. 1959. 1—3. Magiszteri munkájának eredményeit 
értékesítette „Mikszáth munkásságának ismerete Lengyelországban" с cikkében (ItK 1961.1.) 
A készülő lengyel nagy lexikon számára irodalomtörténeti címszavakat írt, ismertette J. 
Reychman már említett (PH 1961. 4.), a Dobossy László szerkesztette „A szomszéd népek 
irodalma", с kiadványt. (PH. 1963. 4.) Jelentősek szépirodalmi fordításai, pl. Gárdonyi 
„A láthatatlan ember" („Bylem niewolnikiem Hunów" Wwa 1962.), Kaffka Margit „Színek 
és évek" („Barwy i lata." Wwa i960.), Kosztolányi „Pacsirta" („Ptaszyna". Wwa 1962.) 
Következő irodalomtörténeti témája: lengyel drámák bemutatói magyar szinpadokon. 

A tanszék hungarisztikai mérlegét felállítva szólnunk kell végzettjeink idevágó munkás
ságáról is. Közülük különösen sokat ígér Jan Slaskinak, a budapesti egyetem volt lengyel lek
torának, jelenleg a varsói egyetem Studium Kultury i Jezyka Polskiego nevű intézete munka
társának tevékenysége. Ő írta meg Jókai lengyel fordításainak és hatásainak történetét 
„Jókai lengyelül" с cikkében (VF 1958. 1.) és „Jókai lengyelországi történetéből" címmel 
(„Z dziejów Jókaia w Polsce." PH 1959. 1.) Ismertette Balázs János említett könyvét (PH 
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i960. 3.), Kovács Endre lengyel irodalomtörténetét (PH 1961. 6.). Beszámolt a magyar iroda
lomtörténészek barokk és összehasonlító irodalomtörténeti vitájáról. („Dyskusja wsród w§giers-
kich historyków literatury." PH. 1961. 2.) Értékes összefoglalásokat írt a magyar irodalom 
felszabadulás utáni lengyel fordításairól, valamint a lengyel irodalom magyarországi fogad
tatásáról ugyanezekben az években (Twórczosé. 1962. 9.) Őlaski műfordító is: ő tolmácsolta 
Csombor Europica Varietasának lengyel vonatkozású részleteit („Martona Csombora Podróz 
po Polsce." Wwa 1961.), valamint Szabó Magda „Freskó"-ját („Fresk." Wwa i960.). A követ
kező években a 16. századi magyar—lengyel irodalmi s művelődési kapcsolatokat fogja tanul
mányozni. 

Több abszolvensünk szakdolgozatának eredményeit közölték rövidítve a szakfolyó
iratok, pl.: Alkja Mazurkiewicz „Lengyelország és a lengyelek Jókai műveiben" („Polska i 
Polacy w utworach M. Jókaia." PH. 1960. 6.), Hanna Linsenman-Kwasniewska „Lengyelek a 
magyar népköltészetben" („Polacy w we.gierskiej literaturze ludowej". Literatura Ludowa. 
1961. 3.). Lucyna Boguslawska „Petőfi Lengyelországban" с dolgozatát is ki szándékozzuk 
adni. A tanszék végzősei közé tartozik Eugeniusz Mroczko, a varsói Magyar Intézet nyelv
tanára, aki Illés Béla „Ég a Tisza" („Cisa plonie". Wwa i960.), és Szántó György „Stradivárius" 
с művét (Wwa 1961.) fordította lengyelre. 

A tanszéken kívül áll, de vele együttműködik a régebbi fordítók csoportja: Lew Kalten-
bergh, Tadeusz Fangrat, Camilla Mondral, E. M. Szperling, M. Jachimowicz. Közülük Kal-
tenbergh irodalomtörténész is: érdekes cikket közölt „Magyarország és a magyarok a lengyel 
népi irodalomban" címmel („W§gry W^grzy w polskiej literaturze ludowej." LL. 1961. 4—6.) 
Előadást tartott Aranyról, Adyról a Magyar Intézetben. Petőfi, Ady, József Attila költészeté
nek népszerűsítése terén fordítások, de előadások révén is igen sokat tett Tadeusz Fangrat, 
Számos magyar irodalompolitikai cikket, vitaanyagot fordított, illetve ismertetett a Zeszyty 
Teoretyczno-Polityczne hasábjain Zófia Rzeplinska, a PAP távirati iroda volt budapesti 
munkatársa. Ujabban Jerzy Nowak, fiatal történész, lektorátusunk neveltje ismertet fontosabb 
műveket, vitákat főként a Polityka с hetilap hasábjain. Alkalmi cikkeket ír évfordulók alkal
mából Csorba Tibor Varsóban letelepedett festőművész. Különálló egyéniség Juliusz Wiktor 
Gomulicki író, aki Petőfi lengyelországi fogadtatásának első korszakáról készít már régebben 
nagyobb tanulmányt. 

A tanszék munkatársai igyekeznek bekapcsolódni az otthoni magyar irodalomkutatás 
áramába. Nemcsak úgy, hogy magyarországi szakfolyóiratokban közölnek cikkeket, illetve 
elősegítik hazai szakemberek cikkeinek itteni elhelyezését, hanem oly formában is, hogy részt 
vesznek az MTA Irodalomtörténeti Intézete által tervezett magyar—lengyel irodalmi kap
csolatokról szóló kötet lengyelországi munkálataiban, anyagot gyűjtenek a készülő magyar 
irodalomtörténeti bibliográfia számára, segítik a Lengyelországban tanulmányúton levő 
hazai irodalomtörténészek munkáját. Irodalmi téren pedig a tanszék dolgozói és neveltjei 
nemcsak fordítanak, de bírálatok és ismertetések közlésével népszerűsítik is a lengyelül meg
jelenő magyar szépirodalmat, s kritikáikkal együtt hozzájárulnak a műfordítók fejlődéséhez 

Csapláros István 
(Varsó) 

A Jókai kritikai kiadás készülő köteteiről * 

A regények sorozata mellett a szerkesztő bizottság megindítja a „Följegyzések" (note 
szék) és a publicisztikai írások köteteinek kiadását is. E kötetek közül a közeli jövőben 6 jele 
nik meg, ezeknek szerkesztési problémáiról szólunk az alábbiakban. 

A „Följegyzések" három kötete előreláthatólag 28 Jókai-notesz szövegét és a hozzá
fűzött jegyzet-apparátust közli. 26 notesz az OSzK tulajdona (Oct. Hung^ 699/1-26), egy a 
Petőfi Irodalmi Múzeum birtokában van (P. M. 62.1249) s egy magántulajdonban. Minthogy 
még mindig lappanganak noteszek, az a reményünk, hogy a szerkesztés folyamán újabbak 
bukkannak fel, s az eredeti számot növelhetjük. 

A noteszek jelentőségéről Jókai ezt írja „Negyven év visszhangja" című visszaemlé
kezésében: „Emlékkönyveimben annyi tárgy van följegyezve, hogy egy másik 40 év sem volna 
elég azokat mind feldolgozni." Az író más helyen is felhívja a figyelmet a noteszek jelentőségére,, 
ennek ellenére a tudományos kutatás csak későre veszi figyelembe Jókai feljegyzéseit. Először 
Hankiss János irányította a figyelmet a noteszekre, s az első olvasatot ennek nyomán Molnár 
József készítette 1927 és 1932 között. Ennek szövegét nem adták ki, de a most megjelenő-
kiadásban a szerkesztők értékesítik az eredményeket. 

A „Följegyzések" szerkesztői, Péter Zoltán és Péterffi László ugyancsak Hankiss kezde
ményezése nyomán fogtak hozzá a munkához. Eredetileg olyan Jókai-lexikon szerkesztését 
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tervezték, amely az író egész életművét szakszerűen feldolgozta volna. Minthogy ilyen kiad
vány megjelentetésére nem volt mód, a noteszeket a kritikai kiadás számára rendezték sajtó alá. 
A „Följegyzések" fő szövege a noteszek betűhív közlése. A rajzok nagy részét nem közölhetik 
a szerkesztők, de arra törekszenek, hogy a legjellemzőbb és legszebb darabokat mellékletben 
mégis bemutassák. A Jegyzetek elsősorban a kiadás céljával ismertetik meg az olvasót. A kia
dásnak két célja van: a kutatók számára megkönnyítjük a munkát, amikor a nehezen olvasható 
szöveget közöljük s a legfőbb összefüggésekre felhívjuk a figyelmet; a nagyközönséget tájékoz
tatjuk Jókai munkamódszeréről, életéről, egész világáról. Jókai 1853 és 1900 között használta a 
jórészt bőrbe kötött, olykor díszes fémszegéllyel, zárókapoccsal ellátott noteszeket. Az idő
rendet nem könyű megállapítani, mert általában az író nem látja el évszámmal az egyes füze
teket. Megnehezíti a munkát Jókai gyakorlata is: egy-egy noteszt félretesz, majd ismét előve
szi, tehát más és más időszakból találhatunk benne feljegyzést. Ennek ellenére a szerkesztők
nek sikerült a noteszek időrendjét megállapítani. A jegyzetek egyik legérdekesebb szakasza 
a forrásokra és a források felhasználására vonatkozik. A noteszek Jókai sokoldalú gyűjtőte
vékenységéről tanúskodnak. Az író váz.atot készített, anekdotát, történeteket, szókincset 
gyűjtött s mindezt a maga számára rögzítette. Egy-egy szó vagy mondattöredék gyakran 
érdekes novella vagy regényrészlet csírája lehet. Ebben az értelemben a jegyzet-apparátus 
a gyűjtéstől a feldolgozásig számon tartja az egyes feljegyzéseket. Ez az apparátus nagyon 
gazdag, de korántsem teljes. Jókai több ízben felhasználja egy-egy feljegyzését, s valamennyi 
adatnak a felsorolása a kötetek terjedelmét végtelenül megnövelné. De a felsorolt szakaszok 
is megvilágítják az olvasó előtt Jókai munkamódszerét. A jegyzetek nyomán új kép alakul 
ki az olvasóban. Megismeri Jókait mint néprajzi gyűjtőt, látja az írót anyaggyűjtés közben 
s nem tekinti többé „mesemondó"-nak. 

A publicisztikai sorozat első háromkötetes szakasza Jókai 1847 és 1849 között írt köz
leményeit tartalmazza. Bár a Jókai-publicisztikát általában válogatással közöljük, ennek az 
időszaknak minden írását kiadjuk, hiszen a kor története és az író fejlődése szempontjából 
mindez döntő jelentőségű. Ezek az írások több mint száz éven át porosodtak az egykorú napi
lapok és folyóiratok hasábjain. (Jelenkor, Életképek, Pesti Hírlap, Esti Lapok stb.) A soro
zatban több mint 50 ívnyi olyan hírlapi közlemény jelenik meg, amelyet eddig még kötetben 
nem adtak ki. Másrészt Szekeres László, a kötet szerkesztője számos eddig Jókinak tulajdonított 
cikkről bebizonyítja, hogy nem származhattak az írótól. A kötetek jegyzet-apparátusa nyo-. 
mán az is kiviláglik, hogy az 1875-ben kiadott Jókai Mór: „Forradalom alatt írt művei" meg
csonkított, átstilizált szövegeket tartalmazott. A publicisztikai sorozat első három kötete 
eredeti szöveggel csaknem teljes egészében közli a mozgalmas napok krónikáját. A közlemé
nyek nemcsak Jókai politikai pályafutásának egyik legérdekesebb szakaszára vetnek fényt, 
hanem tájékoztatnak a szabadságharcot előkészítő év és az 1848/49-es időszak politikai és 
irodalmi eseményeiről is. 

A sorozat további kötetei válogatást fognak tartalmazni. E válogatás fő szempontja: a 
korra, illetőleg a Jókai pályájára elsősorban jellemző publicisztikai írásokat kívánjuk közölni. 
A publicisztikai közlemények egész anyagának átvizsgálása lehetővé teszi, hogy a szerkesztők 
olyan jegyzéket állítsanak össze, amely Jókai valamennyi ilyen természetű művének tudomá
nyos ismertetését tartalmazza. 

Kulcsár Adorján kiadásra készítette elő Jókai Mór levelezésének első kötetét. A sorozat 
négy kötetet fog tartalmazni, az elsőben az 1833—1860 között írt leveleket találja az olvasó. 
Ebből a korszakból több mint 200 levelet sikerült összegyűjteni. Ezeknek mintegy három
negyed része Jókai-levél, a többi pedig hozzá intézett levél. A levelek egy része családi vonat
kozású. A családtagok közül elsősorban az író édesanyja, Károly bátyja, Eszter nénje és fele
sége, Laborfalvi Róza szerepel. Az írók, költők és barátok levelei közül a legérdekesebbek 
címzettjei és írói: Arany János, Berecz Károly, Egressy Gábor, Pákh Albert és Toldy Ferenc. 
A levelek egy részének kézirata elveszett s csak a Révai könyvkiadó által Jókai halála után 
készített gépiratos másolatokból ismeretes. A meglevő kéziratok nagy részét az OSzK, az MTA 
Könyvtára és a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi. Néhány levél magánosok birtokában van. A leve
leket időrendben és teljesen betűhíven közöljük. A jegyzetekben feltüntetjük a közlés forrását, 
az eredeti levelek lelőhelyét, a levél keletkezésének körülményeit. A szövegben előforduló 
idegen nyelvű szöveget lefordítjuk és megmagyarázzuk, rávilágítunk a levélírók célzásainak 
mélyebb értelmére is. Az idegen nyelven írt leveleket fordításban is közöljük. 

A személynevekről a legfontosabb életrajzi adatokat közlő lexikon-szótár és névmutató 
készül. A fenti sorozatok első kötetei már 1964 és 1965 folyamán megjelennek. Nem sokkal 
később kerül sor Jókai anekdotáinak két kötetes kiadására, melynek előkészítése ugyancsak 
érdekes feladatot jelent. 
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A Színháztudományi Intézet „Shakespeare Magyarországon" kiállítása 

Nem könnyű feladatra vállalkoztak az 1964 áprilisában megnyílt „Shakespeare Magyar
országon" kiállítás rendezői, amikor a rendelkezésükre álló egyetlen terem (az Iparművészeti 
Múzeum előcsarnoka) méreteitől megszabott keretek között kívánták felidézni Shakespeare 
magyarországi utóéletének fontosabb mozzanatait és eseményeit. A XVIII. század utolsó évti
zedétől napjainkig megszakítatlan folyamatossággal ívelő, s egyre jobban kiterebélyesedő ha
zai Shakespeare-kultusz tudvalevőleg mintegy nemzeti klasszikusunkká honosította a költőt. 
E csaknem két évszázadot kitevő időszak magyar kultúrájában Shakespeare állandóan „jelen 
van"; az anyag összeválogatása során tehát bizonyára az „embarras de richesse", a „bőség 
zavara" jelentette a legfőbb nehézséget. 

A rendezés a hangsúlyt — érthető módon — a színháztörténeti vonatkozásokra helyezte. 
A legkülönbözőbb jellegű, szerencsés kézzel kiválasztott kiállítási tárgyak (színlapok, rendező-
és súgópéldányok, makettek, díszlet- és jelmeztervek, eredeti jelmezek, fényképek, legnagyobb , 
színészeinket emlékezetes Shakespeare-szerepeikben ábrázoló festmények stb.) szemléltették 
azt a hosszú, eredményekben és tanulságokban gazdag utat, amely Kelemen Lászlóék 1794-i 
Hamlet-előadásától az 1963/64-i évadnak már a költő négyszázadik születési évfordulója 
jegyében megrendezett bemutatóig vezetett. Meggyőző erejű statisztikai adatok tanúskodtak a 
Shakespeare-kultusz 1945 után bekövetkezett — az előadások és a nézők száma tekintetében 
minden korábbi periódust meghaladó — új nagy fellendüléséről. Viszont a történetiség elvének 
bizonyos fokú csorbulása mutatkozott meg abban, hogy a bemutatott tárgyak egy részét a 
rendezők nem látták el évszámmal. Ez főként azért, sajnálatos, mert a színháztörténet terén 
járatlanabb nézők csupán ezekből a dátumokból meríthettek útmutatást a különféle — min
dig új meg új, elődeikétől eltérő sajátos Shakespeare-értelmezés kialakítására törekvő — stílus
korszakok és irányzatok egymásutánjára, s az abban megnyilvánuló fejlődési tendenciákra 
nézve. 

A magyar irodalom és tudomány Shakespeare-recepcióját érzékeltető könyv- és folyó
iratanyag (Shakespeare-fordítások, hazai szerzőktől származó, ill. idegen nyelvekből átültetett 
monografikus munkák és — részben szaktudományos jellegű, részben esszéisztikus hang
vételű — tanulmányok, a Shakespeare magyarországi visszhangjával foglalkozó filológiai 
kutatás termékei, érdekesebb színházi kritikák stb.) külön tárlókban nyert elhelyezést. A ren
dezés által elvégzett szükségszerű szelekció általában helyesen emelte ki a valóban lényeges 
mozzanatokat, egy-két feltűnő hiányosságot azonban mégis szóvá kell tennünk. Jobb lett 
volna, ha a különböző magyar nyelvű Shakespeare-összes kiadásokat nem szórják szét szeszé
lyesen az egyes tárlókba, hanem időrendben csoportosítva egy helyen mutatják be. (A leg
utóbbi, 1961-ben megjelent kiadásról egyébként teljesen megfeledkeztek.) Az első gyűjtemé
nyes magyar Shakespeare-kiadás közreadását mecénásként lehetővé tevő Tomori Anasztáz 
mindenképpen megérdemelte volna, hogy szerepére — akár arcképének kiállítása révén, akár 
valamilyen más módon — utalás történjék. Victor Hugó Shakespeare-könyvének magyar for
dítása két példányban is látható volt, ezzel szemben hiába kerestünk néhány, Shakespeare 
magyarországi útjának különösen fontos állomásait jelző szöveget: Vörösmarty szép „Ham
let "-elemzését (ebben szerepel a híressé vált mondás is: „Shakespeare jó fordítása a leggazda
gabb literafúrának is felér legalább felével"), Henszlmann Imrének az 1840-es évek elején 
Shakespeare-ről írt, szempontokban és gondolatokban gazdag, s többek között Egressy Gábor 
művészi törekvéseit is befolyásoló cikkeit, valamint Petőfinek a „III. Richárd"-ról szóló, a 
drámát és Egressy játékát elragadtatott hangon méltató kritikáját. A XX. századi anyagban a 
Shakespeare-t alkotói eszményképének valló Kosztolányi valamelyik írásának is helyet kellett 
volna kapnia. Zavaróan hatott, hogy némely — a szöveg közepén felütve kiállított — művek 
esetében a szerző személye nem volt megállapítható; pedig ezen a szóban forgó nyomtatványok 
alatt elhelyezett rövid feliratokkal könnyű lett volna segíteni. 

A Színháztudományi Intézet kiállítása a kisebb fogyatékosságok ellenére is méltó 
módon illeszkedett be a Shakespeare évfordulóval kapcsolatos, a magyar szellemi életnek a 
költő emléke előtti tiszteletadását kifejezésre juttató rendezvények sorába. 
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Intézeti hírek 

(1964. június 1 —július 31.) 
Az Országos Széchényi Könyvtár megbí

zásából Képes Géza, Intézetünk munkatársa 
és Keresztury Dezső, az OSzK főosztályveze
tője kiállítást rendezett Zircen, a Reguly 
Antal könyvtár helyiségeiben annak emlé
kére, hogy Reguly Antal 121 évvel ezelőtt 
utazott át az Urálon útban az osztjákok és 
vogulok közé. A kiállítás mind kép-, mind 
kéziratanyagban sok új, eddig ismeretlen 
anyagot mutatott be. 

Sz. D. Lihacsov, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának levelező tagja, a leningrádi 
egyetem professzora június 8-án érkezett 
hazánkba egyhetes tanulmányútra. Ittartóz-
kodása idején két előadást tartott Intézetünk
ben: június 11-én „Stilisztikai szimetria a 
régi orosz irodalomban" és június 12-én 
„Nem-stilizált utánzás a régi orosz irodalom
ban" címmel. Lihacsov professzor az Orszá
gos Széchényi Könyvtárban, budapesti és 
esztergomi múzeumokban, valamint Győr és 
Pannonhalma könyvtáraiban tett látogatást. 

A finnországi Lahtiban június 14 és 22 
között rendezett nemzetközi író- és kritikus
konferencián, amelynek tárgya „Az iroda
lom elkötelezettsége" volt, Illés László, Inté
zetünk munkatársa a Magyar írószövetség 
képviseletében vett részt és tartott előadást 
„ írni — állást foglalni?" címmel. A kon
ferencia befejezése után Illés László két hetet 
töltött Moszkvában, ahol könyvtári és levél
tári kutatásokat folytatott a magyar kom
munista emigrációnak a német nyelvű sajtód 
ban megjelent irodalmi és publicisztikai 
munkásságára vonatkozó bibliográfiája kie
gészítésére és Barta Sándor hagyatékának 
feldolgozására. 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályának vezető
sége június 15-én Intézetünkben tartotta 
kibővített ülését, amelyen megvitatta az 
1963. évi munkatervünk teljesítéséről szóló 
jelentést. 

Sőtér István igazgató, mint a Magyar Pen 
Club elnöke, vezette a Magyar Pen Club 

küldöttségét a Nemzetközi Pen Oslóban, 
június 17-től 29-ig tartott kongresszusán. 

Pirnát Antal, Intézetünk munkatársa, az 
államközi kulturális egyezmények keretében 
május 18-tól június 29-ig Olaszországban járt 
tanulmányúton. Római és firenzei tartóz
kodása alatt főként könyv- és levéltári kuta
tásokat folytatott. 

Hopp Lajos, Intézetünk munkatársa Cseh
szlovákiában április 7-től június 29-ig tartóz
kodott tanulmányúton az akadémiák közötti 
csereegyezmény keretében. Elsősorban Szlo
vákia városi könyv- és levéltáraiban folyta
tott a Rákóczi-kor irodalmára vonatkozó 
kutatásokat. 

Vajda György Mihály, Intézetünk csoport
vezetője a Kulturális Kapcsolatok Intézete 
küldetésében június 16-tól 30-ig tanulmány
úton járt Ausztriában. Útja során előkészí
tette egy magyar nyelvű modern osztrák 
prózai antológia anyagát s tájékozódó jellegű 
megbeszéléseket folytatott a magyar—oszt
rák irodalomtörténész kapcsolatok fejleszté
sének lehetőségeiről. 

Varga Imre, Intézetünk munkatársa, az 
akadémiák közötti csereegyezmény kereté
ben, június 4-től július l-ig Csehszlovákiában 
tett tanulmányutat. A XVII. századi kézira
tos és nyomtatott költészet, iskolák, intéz
mények történetéhez s írók életrajzához gyűj
tött adatokat Pozsony, Kassa, Eperjes, Bártfa, 
Lőcse s más városok levél- s könyvtáraiban. 

Klaniczay Tibor igazgatóhelyettes július 
9-én előadást tartott Nyugat-Berlinben „A 
német és a magyar kultúra kölcsönhatásai
nak története" címmel az Evangelische Aka
demie nevű demokratikus értelmiségi szer
vezet július 7-től 9-ig Magyarország megis
mertetésére rendezett ülésszakán. 
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