
felvilágosodás eszmevilága volt, másfelől e művével újtípusú kormonográfiát hozott létre, 
amikor mind az irányzatokat, mind a nagy alkotókat jelentőségüknek megfelelő szerkezeti 
beosztásban tárgyalta. 

Waldapfel József azonban nem volt csupán az elmúlt századok irodalmának kutatója. 
Főképpen élete utolsó évtizedeiben a huszadik század^ problémái foglalkoztatták, elsősorban 
Gorkij, József Attila és Komját Aladár egyénisége. Érdeklődése élő irodalmunk kérdéseire 
is kiterjedt, mint ezt „Szocialista kultúra és irodalmi örökség" című tanulmánykötete is 
jelzi. 

Waldapfel Józsefnek, az akadémikusnak tudományunk e legfelső fórumán tartott elő
adásai is fontos jelentőségűek legújabb irodalomtudományunk történetében. Waldapfel József, 
a professzor nemcsak az irodalomtanárok egész nemzedékét nevelte, nemcsak tanszéke okta
tóiból nevelt lelkes és hivatott irodalomtörténész gárdát, de segítette, buzdította mindazokat, 
akik szeretett témáival kívántak foglalkozni. Természetesen elsősorban abban az időben 
tehette meg, amikor még szenvedélyes irodalomszeretetének és hivatásérzésének nem kellett 
állandóan viaskodni a test egyre keserűbb gyengülésével. Hiszen volt idő, amikor még az ol
vasástól is eltiltották orvosai! 

Egy ilyen megemlékezés csak a fővonalban vázolhatja Waldapfel József gazdag iro
dalomtudományi munkásságát, de talán az itt felsorolt tények is mutatják, hogy mit vesztett 
benne irodalomtudományunk, hogy mit remélhettünk volna tőle, ha a betegség, majd a halál 
le nem töri fáradhatatlan munkakedvét. 

Mondjuk azt, hogy megőrizzük emlékét? Irodalomtörténeti munkánkban úgyszólván 
minduntalanul fel kell lapoznunk valamelyik írását, támaszkodnunk kell eredményeire. Egy
szerűen nem lehet megfeledkeznünk róla. Talán ez az a legtöbb, amit róla, mint irodalomtudós
ról mondhatunk. 

Horváth Károly 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság sárospataki vándorgyűléséről 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1968. április 5—7-én Sárospatakon tartotta meg 
tavaszi vándorgyűlését. A TIT Irodalmi és Nyelvi Szakosztályainak Országos Választmányá
val, a Sárospataki Községi Tanács Végrehajtóbizottságával, a Sárospataki Tanítóképző In
tézettel és a Rákóczi Gimnáziummal közösen rendezett vándorgyűlésre Erdélyi János és Tompa 
Mihály halálának 100. évfordulója alkalmából került sor. 

Április 5-én délben a résztvevők koszorúkat helyeztek el Erdélyi Jánosnak és Tompa 
Mihálynak az Iskola kertben levő szobránál. Megemlékezést Paíaky László, az Országos Vá
lasztmány titkára mondott. Délután került sor a vándorgyűlés ünnepélyes megnyitására. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a TIT Irodalmi és Nyelvi Szakosztályainak Országos 
Választmánya nevében Bán Imre egyetemi tanár, a Borsod Megyei Tanács VB részéről Varga 
Gáborné, a Sárospataki Községi Tanács VB részéről Tóth József üdvözölte a megjelenteket. — 
Ezután Wéber Antal egyetemi docens tartott előadást „Erdélyi János irodalomszemlélete" 
címmel. Fejtegetéseinek középpontjába azt a kérdéskört állította, hogy hogyan alakult Er
délyi irodalomszemlélete az 1840-es évektől az 1860-as évekig, mit jelentett és hogyan karak-
terológizálható Erdélyi működése a XIX. század második harmadának magyar kritikájában, 
irodalomtudományában? Kifejtette, hogy fellépésekor Erdélyi a herderi gondolat (azaz: 
a népköltészet a nemzeti jelleg hordozója), a herderi hagyomány (1. pl. népdalgyűjtéseit) 
folytatójának bizonyult. Számbavette azonban már saját korának irodalmi szükségleteit is, 
az új gondolatok és formák, az új ízlés, nyelv, stílus vonatkozásában egyaránt. Értékmentő, 
hagyományőrző, de úttörő gondolkodó is volt: Petőfi és Arány népiességének előkészítője és 
— amint ezt az „Egyéni és eszményi" (1847) című tanulmánya bizonyítja — a népin felül
emelkedő nemzeti, majd egyetemes érvényű irodalom-eszmény első hazai megfogalmazója. 
1849 után sem tört meg a pályája, sőt kritikai működése gondolatilag és módszertanilag is 
tovább gazdagodott. Az „Egy századnegyed a magyar szépirodalomból" (1855) című tanul
mánya tanúsítja, hogy az irodalom fejlődését immár a hegeli dialektika szerint, az ellentétes 
irányok, erők harcának, illetve ezek eredőjének fogta fel. Toldy Ferenc „aranykor"-elméleté-
vel szemben határozottan vallotta, hogy irodalmunk 1830-tól új, virágzó korszakába lépett, s a 
Petőfi—Arany korszak fejlődés a megelőzőhöz viszonyítva; a költészetben pedig a népi tel
jességgel egyenrangú a műköltészetivel. Erdélyi tevékenysége is tanúsítja viszont, hogy a 
népies —> nemzeti —> egyetemes költészeti vonalból 1849 után az egyetemes faktor kezdett 
kiszorulni, a népnemzeti fogalom beszűkülése nála is megfigyelhető. Erdélyi nem volt felfe
dező kritikus, nem egyes művek, hanem a művészeti folyamatok, a rendszerezés érdekelte. 
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Objektív, tudományosan érvelő, fogalmi kritika volt az eszménye, nem az „irodalmias", mű-
elemző, műközelben maradó, mint pl. a Gyulaié. A folyamatok megítélésében ritkábban, egyes 
művek értékelésekor gyakrabban tévedett, nem volt esztétikailag eléggé „vájtfülű" kritikus. 
Ugyanakkor nem volt norma-kedvelő sem, inkább mindig az újat kereste, az européer filo
zófiai műveltsége, művészeti tájékozódása felől következetesen elutasítva mindenféle magyar 
glóbusz-szemléletet, provincializmust. — Az előadáshoz Berecz József, a Sárospataki Tanító
képző Intézet könyvtárosa mondott korreferátumot „Erdélyi János pataki könyvtára" 
címmel. Ismertette Erdélyi magánkönyvtárának keletkezési körülményeit, százéves történe
tét, a megmaradt és jelenleg a Tanítóképző Intézet Könyvtárában őrzött kb. 300 kötetnyi 
gyűjtemény összetételét, minőségét, jellemezte a kötetekben olvasható és Erdélyi kezétől 
származó bejegyzéseket. — Az első nap programja a Vármúzeum és a Comenius Könyvtár 
közös megtekintésével és sárospataki sétával zárult. 

Április 6-án délelőtt Mezei József egyetemi docens mondott emlékbeszédet „Tompa 
Mihályról". Bevezetőben Tompa és Sárospatak szellemi kapcsolatáról beszélt, majd az 1849 
előtti Tompa, Arany, illetve Petőfi világnézetének, esztétikai elveiknek, főként népiesség-értel-
mezésüknek egyező és eltérő jegyeit összegezte, személyiségük, költői tehetségük karakterét 
jellemezte. Átfogó és részletes képet adott Tompa 1849 utáni lírájáról, ennek tartalmi, műfaji 
problematikájáról. Ezt a lírát a szétszórt közösség miatti fájdalom, a sirámokat, a közösségi s 
egyéni bajokat, sérelmeket ellensúlyozó moralizálás, eszményítés eluralkodása jellemzi. Lí
rája bonyolultabbá válik: körülményei folytán élményvilága állandósul, zártabbá és egyre 
absztraktabbá válik, a témabeszűkítéssel arányosan nő a belső átélés intenzitása. Költészeté
ben drámai harcot vív a változtathatatlannak hitt körülményei, a „sziget-élet", a „kert-élet" 
zárt mikrokozmosza ellen, a tétlenségre ítéltség, a magány, az emlékek ellen. Örömre vágyása 
kitörési kísérletei erőtlenek, ellenálló képessége csekély, visszahatásként növekszik hajlama a 
szemlélődés, a varázslatok, a misztikum iránt. Líráját a műfaji gazdagság jellemzi. Allegóriái, 
elégiái az 1850-es évek nagy morális problémáit fogalmazzák meg, virágregéiben, hangulat
verseiben az idill megmentésére, a lelki tájak hangulatának, zenéjének, varázslatainak sejtel
meinek kifejezésére törekszik. 

Ezután Pándi Pál egyetemi tanár tartott előadást „Vonzások és változások, Petőfi-prob
lémákról)" címmel. Előadásának centrumába azt a kérdéskört állította, hogy Petőfi hogyan 
milyen irányokba s mely tényezők hatására lép túl az 1844. évvel záruló lírai korszakának meg
határozó gondolati-esztétikai keretein, az 1845. évi (egyébként az egész Petőfi-oeuvre-nek 
többnyire a másodvonalába tartozó) lírai versei hogyan készítik elő a Petőfi-életmű 1846—47-i 
nagy emelkedését? Kifejtette, hogy az éleződő hazai közélet, a Petőfi sorsában beálló ismert 
változások, a költő elleni meg-megújuló támadások következtében már 1845 első felében lé
nyeges erjedés megy végbe lírájában. Az egyik ilyen változás: verseiben időlegesen háttérbe 
szorul a haza és előtérbe kerül a világ. Petőfi új világ-fogalma a támadott ember negációja: 
egy ellentámadásba lendülő, leleplező erejű, szubjektív (emocionális, etikai, hangulati, ke-
délybeli stb.) és objektív (tárgyilagos világhelyzetrajz, szociális hang, kritikus attitűd stb.) 
elemektől meghatározott új világkép alakulását figyelhetjük meg nála. Ugyanebben a periódus
ban nyomon kísérhető Petőfi lírájában a mindig újat és másfélét teremtő kedvnek, a változ
tatás szándékának egyelőre elvont formában való megjelenése, a világ átformálásának poli
tikailag még nem karakterizált igénye, kedve. A referátum a továbbiakban részletes képet 
adott arról, hogy már 1845 nyarától, de főleg őszétől hogyan rendül és változik meg alap
jaiban a haza fogalma Petőfi verseiben. Az október—november folyamán írott versekben a haza 
és a szabadság fogalmát már tudatosan összekapcsolja Petőfi. Lírájában lassan uralomra jut 
az a gondolat, hogy a szabadság egyetemesebb fogalom, mint a nemzet és haza, a szabadság 
megléte vagy hiánya minősíti a hazát, a haza ügye elválaszthatatlan a szabadság ügyétől. 
Petőfi 1845 végére elérkezik az európai látókörű haza-fogalom, illetve e fogalom és a világ-, 
a szabadság-, a háború-, a harc-, a nemzeti múlt-fogalomnak viszonyrendszerének kidolgozásá
hoz — fejezte be előadását Pándi Pál. — Az elnöklő Nagy Péter az előadást példásnak mon
dotta, abban a tekintetben, hogy hogyan lehet a minuciózus vizsgálatot beilleszteni egy nagy 
koncepcióba. Mezősi Károly hozzászólásában kifejtette, hogy Petőfi és a kor egyes külföldi 
ideológiái között levő kapcsolatok kutatásával egyidejűleg folytatni kell a költő hazai élet
útjának feltárását: a Petőfi származására, családjára, anyagi körülményeire, mindennapjaira 
vonatkozó és Petőfi eszmei arculatának változásait befolyásoló adatok összegyűjtését, a Pe
tőfi-életrajz munkálatainak meggyorsítását. Javasolta a Petőfi-családra vonatkozó okmá
nyok kiadását és azt, hogy a szellemi életünkben tapasztalható, a költő életművének jelentősé
gét lebecsülő tendenciák ellen a Petőfi-kutatók hatékonyabban lépjenek fel. Tamás Anna a 
referátum fő tételét (hogy tehát a nemesi liberalizmus eszmevilágát Petőfi már 1845-ben 
meghaladta lírájában) még további adalékokkal, pl. a „Tigris és hiéna" elemzésével támo
gatta meg. Megjegyezte, hogy a költő új haza-, patriotizmus-fogalmának kialakulásában Börne-
hatással is számolhat a kutatás. 
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A délutáni vitaülés tárgya a mai magyar irodalomkritika helyzete volt^Nagy Péter 
egyetemi tanár „Kritikusi gondok" című referátumában irodalomkritikánk néhány elvi és 
gyakorlati problémáját, főképpen hiányosságát elemezte. Megállapította, hogy a kritika 
funkciója a szellemi életben kettős: egyrészt tájékoztatja, orientálja a közönséget, indokolt 
értelmezéseivel fejleszti a közönség ízlését, másrészt jót és rosszat elválasztó, ítélkező és irá
nyító, eszmélő és eszméitető szerepű. Kritikánk súlyos fogyatékossága szerinte, hogy írók és 
kritikusok „madárnyelvű párbeszédévé" kezd válni, az indulatok levezetője lesz, a közönség 
szemében pedig a kritika a szükséges rossz. Kritikai életünk hibája, hogy nincs olvasóközön
séget tájékoztató kritikánk. Hiányzik a határozott ideológiai betájoltság: a marxista filozófiai 
alap helyett naponta változó elméletek szerint ítél a kritikus. Irodalomkritikánk nagyon sza
kosodott, hiányzik az írói kritika, mely az író önkifejezésének egyik eszköze, önnön művészeté
nek fő kontrollja, saját irányzatának filozófiai, fogalmi, képviselője. A kritikusi hozzáállás, a 
módszer terén súlyos hiányosság, hogy kritikánk esztétikai, filozófiai alapvetése hézagos, s 
eluralkodott a lapos, tartalmi kérdéseken lovagoló kritika. Az irodalmi élet szervezetében, az 
irodalom felé az lenne a feladata a kritikának — hangsúlyozta az előadó —, hogy a szocialista 
realizmus irányzatát védelmezze, meghatározó elveit képviselje, terjessze és kérje is számon 
az írótól. Sajnos, kritikánk egésze ezt az alapvető feladatát gyakran szem elől téveszti. Kritikai 
életünk szembetűnő fogyatékossága az is, hogy hiányzanak a kritikai iskolák, a nagyjából 
hasonló eszmeiségű módszerű kritikus-közösségek, s nincsenek igazán harcos, határozott 
kritikus-egyéniségek sem. A kritikusi szabadság biztosítva van, ám az irodalmi életre egy
fajta írói terror nyomja rá a bélyegét. Kritikánkra egészében jellemző az elszemélytelenedés, 
a világos arc- és profilnélküliség. — A vitavezető Szabolcsi Miklós hozzászólásában kifejtette, 
hogy a kritika szerepe a szocialista kultúra modelljében napjainkban egyre hangsúlyosabbá 
válik és egyben differenciálódik is. A tömegkommunikáció új eszközei fejlődésével meg fog 
nőni a Rádió- és TV-kritika, általában a napi és heti kritika jelentősége, hatékonysága. A szak
tudományok új módszerei is termékenyítő hatást fognak gyakorolni a kritikai módszerek, 
műfajok formálódására. Kritikánknak fokozottabban ügyelnie kell arra, hogy irodalmunkat a 
világirodalom részeként szemlélje és mutassa be, konkrét elemzésekre építve elméleti megál
lapításait, ítéleteit. Csak így tudja pl. elválasztani egymástól az ún. általános humanizmus és 
a szocialista humanizmus jegyében született műveket. Jelenkori kritikánk működését objektíve 
megnehezíti az, hogy irodalmunk néhány év óta az érlelődés, a felkészülés, az új formák ke
resésének periódusában él, és a kibontakozás főbb irányai, jellemzői még nem rajzolódtak ki 
eléggé a szocialista kultúra egészét tekintve. Aczél György, az MSzMP KB titkára, kritikánk 
néhány nyilvánvaló fogyatékosságát tette szóvá és főbb feladatait hangsúlyozta. Kritikánk 
langyos, körülkacsintó, nem szenvedélyesen elkötelezett, nem jellemzi a határozott marxista 
kiállás. A tudományos igény és a popularitás szemben állnak egymással kritikai életünkben: 
a kritika ébredjen felelősségének tudatára, a Rádió, a Televízió neveljenek új közönséget az új 
művészet számára, orientáljanak írót, közönséget egyaránt. Évről-évre sok fiatal író-tehetség 
tűnik fel, s a kritika feladata, hogy segítse a tehetségeket kibontakozásukban. A világméretű 
ideológiai versenyben a szocialista kultúra azt mutatja meg, hogyan kell emberibb módon, 
szebben, értelmesebben élni; a szocialista kritika, az írókkal együtthaladva, ne egy álintellek-
tuális, válságban tetszelgő „művészet" mellé álljon, hanem a szocializmus életreceptjének, 
irodalmának harcos népszerűsítésére törekedjék. Az ismét meginduló „Irodaiomtörténet"-
től e cél szolgálatát várja. Wéber Antal szerint a kritika a tudománynak az a régiója, amely 
közvetlenül érintkezik a művészettel; a kritika tudományos tapasztalatokból összeállt, abszt
rahált diszciplínaként kerül szembe tehát a művel. Tévedései abból a kockázatvállalásból 
is erednek, hogy állandóan új, előre nem számított jelenségeket tesz mérlegre a kritikus elmé
lete, kategória-készlete, ízlése. Bírálta végül a kritikai életünkben eluralkodott elvtelenséget, a 
„diplomáciai manővereket". Bán Imre kifogásolta műkritikánk túlságos szakasodását és kí
vánatosnak tartotta, hogy a folyóiratok a tanárság soraiból is toborozzanak kritikusokat. 
Tóth Dezső a kritikusi felkészültség alapjának azt tartotta, hogy a kritikué pontosan lássa a 
magyar irodalom és a nyugati irodalmak valóságos viszonyát, egyezéseit és különbségeit, 
mert csak ezek ismeretében tud súlypontozni, dönteni az egyes művek megítélésekor. Pándi 
Pál örömmel üdvözölte az „Irodalomtörténet" újraindulásának hírét; véleménye szerint a 
folyóiratot 1962-ben elhamarkodottan szüntették meg, az irodalomtörténész-társadalom nagy 
sérelmére; a folyóirat megszűnése eszmei károkat is okozott. Szabolcsi Miklósnak válaszolva 
megjegyezte, hogy ő is szükségesnek tartja új módszerek kidolgozását, de csak a szocialista 
világnézet számára elfogadható, általa ellenőrzött módszereket fogad el tudományban, kriti
kában egyaránt. Foglalkozott az 1950-es évek elején indult kritikus-nemzedék sorsának alaku
lásával, határozottan leszögezve, hogy e nemzedék legjobbjai akkor is, ma is, tévedéseikkél 
együtt is a szocializmus ügyét szolgálták és szolgálják, és a hazai közvéleménytől várják e 
mindenkori munkájuk szerinti megítéltetésüket. A kritika egyik fontos feladataként említette 
ő is a közvélemény orientálását, kifejtve azonban azt, hogy a kritika mind nehezebben tudja 
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ellátni ezt a feladatát: az olvasó dolga nehezebb lett, sokféle vélemény közül kell választania, 
s a kritikusnak meg kell küzdenie az egyes olvasórétegeknél tapasztalható tájékozatlansággal, 
tudatlansággal, tudni nem akarással. Nagy Péter, válaszában, egyetértett azzal, hogy kritikánk
nak új módszerekre van szüksége, de hangsúlyozta, hogy ez nem jelenthet ötlet-vagy divat
szerűséget; a szocialista művészeti gondolatnak kell uralkodnia a módszeren. Megítélése sze
rint a kritikának nagyobb súlyt kell helyeznie a szociológiai aspektusra: értő közönséget kell 
nevelnie, s ehhez szükséges— egyebek között — a kritika új, rugalmas formáinak kialakítása, 
közérthető kritikai nyelv meghonosítása, a tudomány és művészet eszközeinek együttes hasz
nálata a kritika folyamatában. 

A háromnapos vándorgyűlés április 7-én délelőtt a TIT Irodalmi és Nyelvi Szakosztályai 
Országos Választmányának 1968. évi plénumával zárult. A plénum meghallgatta Kovács 
Máté egyetemi tanár előadását, amely az olvasóközönség helyzetével, az irodalmi s kritikai 
életünkben betöltött szerepével foglalkozott, majd Pataky László beszámolóját a Választmány 
1965—68. évi munkájáról. Az előadásokat vita követte. 

Rigó László 

Intézeti hírek 

(1968. április 1 - május 31.) 

Az MTA Irodalomtörténeti Intézete és a 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
közös vállalkozásaként megindultak a ma
gyar sajtótörténeti szintézis előmunkálatai. 
Az 1968. február 8-án, március 29-én és 
április 1-én tartott megbeszéléseken a vál
lalkozás munkatársai az egyes korszakterve
zeteket és személyi kérdéseket vitatták meg. 

* 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Taná
csa 1968. április 4-én a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatával tüntette ki Illés Lászlót, 
Intézetünk tudományos titkárát. 

* 

Az MTA Irodalomtörténeti Intézete és a 
Bartók Archívum 1968. április 8-án, az 
Intézet Eötvös Könyvtárának olvasótermé
ben közös ülésen vitatta meg Szabolcsi 
Bence akadémikusnak „A romantika fel
bomlása: századvég, századforduló" c. ta
nulmányát. A vitaülés elnöke Sőtér István, 
Intézetünk igazgatója volt. A vitában fel
szólaltak: Juhász Ferenené, Németh G. Béla, 
Németh Lajos, Komlós Aladár, Bonyhai Gá
bor, Szegedy Maszák Mihály, Ferenczi László, 
Kárpáti János, Maróthy János, Sőtér István, 
Szabolcsi Miklós, Bodnár György. 

* 
1968. április 22-én meglátogatta Inté

zetünket V. V. Gyementyev, a moszkvai 
Gorkij Intézet docense és megbeszélést foly
tatott az Intézet munkatársaival a Maja
kovszkij-kutatások, valamint a mai szovjet 
irodalom időszerű kérdéseiről. 

* 

Herbert Seidler, a bécsi egyetem osztrák 
irodalomtörténettel foglalkozó professzora 
1968. április 26-án látogatást tett Intézetünk
ben és kötetlen beszélgetést folytatott az 
Intézet munkatársaival. 

* 

Ida Frandon, a poitiers-i egyetem tanára 
1968. április 29-én előadást tartott Intéze
tünkben, „Le modernisme de Valéry: ex-
préssion littéraire et modalité scientifique" 
címmel. 

* 

A Magyar Tudományos Akadémia El
nöksége — az Akadémia 128. közgyűlése 
keretében — 1968. május 6-án az Akadé
miai-díj második fokozatát adományozta 
Varga József intézeti munkatársnak. 

* 

Martinkó András, Intézetünk munka
társa 1968. április 10-től május 9-ig Olasz
országban volt tanulmányúton. A Giovine 
Itália és a Fiatal Magyarország kapcsola
taira vonatkozó kutatásokat végzett a római 
Biblioteca Nazionale-ban és az Istituto del 
Risorgimento könyvtárában. 

* 

Szauder József tud. főmunkatárs a fran
cia—magyar kultúregyezmény keretében 
1968 márc. 22-től ápr. 15-ig Párizsban tar
tózkodott. Előadást tartott a Sorbonne-on 
a Centre d'Études Finno—Ougrienn kereté
ben a Csongor és Tünde boldogság-mítoszá
ról, az Institut de Littérature Comparée 
keretében d'Holbach és Rousseau romantikus 
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