KRÓNIKA

Baróti Dezső hetvenéves
Baróti Dezső pályája komor történelmi korszakban, erkölcsi és szellemi vonatkozásban mégis
napfényes tájékról indult: az 1930-as évek elején alapító tagja volt a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának. Nagyszerű barátok között nagy tehetség maga is, egyetemi hallgatóként jelennek meg
első könyvei s alig múlik el harminc éves, amikor egyetemi tanár. A pályakezdést azonban nem csupán
szakmai sikerek jellemezték, hanem aktív és tudatos közéleti tevékenység is - a Szegedi Fiatalok
Művészeti Kollégiuma erőteljesen baloldali csoportosulás volt-, természetes tehát, hogy a felszabadulás
után Baróti Dezső számára is az újjáépülő ország művelődésének igényei diktálják a feladatokat:
középiskolás tankönyvek írója, s az egyetemi hallagatók is az ő jegyzetéből tanulják a felvilágosodás és
reformkori magyar irodalmat. Mi az ötvenes évek közepének szegedi bölcsészkarán ismerkedtünk meg
a még mindig fiatal professzorral, akinek a nehéz időben immár rektori teendők súlya is nyomja a
vállát. A minőség és a reformok embere, egyik fő gondja az Eötvös kollégium újjászervezése, és sokat
foglalkozik hallgatóival; könnyed, elegáns előadó, órái nemcsak igényesek, de változatosak is: egy rövid
Dayka Gábor-versről tud kétórás izgalmas előadást tartani, hogy máskor a XVIII. század egész francia
festészetéről nyújtson egy előadásban máig emlékezetes áttekintést. A kutatáshoz azonban ezekben az
években alig-alig jut hozzá: több, mint másfél évtizeden át könyve sem jelenik meg. Baróti Dezső
azonban szerencsés alkat, életének az 1950-es évek végével kezdődő kiegyensúlyozott és egyre
termékenyebb időszaka úgy mutatja, hogy a közéleti konfliktusok okozta sebeket bölcsességgé és
érzékenységgé tudták alakítani a személyiség rejtett erői.
A ma hetvenéves tudós elsősorban a magyar és az európai felvilágosodás nemzetközileg is elismert
kutatója, aki azonban szívesen foglalkozik a XX. századi magyar irodalom kérdéseivel is: már egyete
mistaként egyszerre dolgozott Juhász Gyuláról (1933) és Dugonics András nevezetes regényéről szóló
munkáin (1934), de legutóbbi tanulmánykötetében {Árnyékban éles fény, 1980) sem csak Csokonai
szerelmi költészetének problémáival foglalkozik, hanem Ady motívumaival is, egyik legjelentősebb,
szépirodalmi kvalitásokkal is rendelkező műve pedig a tanulmány és az emlékirat műfaji ötvözetét
megvalósító monográfia, a Kortárs útlevelére (1977), amelyben a nagy költőbaráttal, Radnóti Miklós
sal közösen töltött ifjúkori évek feldolgozásához kezdett hozzá. A tematikai tágasság önmagában
persze nem érdem, Baróti Dezső esetében azonban azt jelzi, hogy ő tudományának elméleti igényű
művelője - írásaiban mindig jelen vannak az éppen vizsgált témánál általánosabb érvényű kérdések is:
elsősorban a stílustörténet problémavilága és az irodalommal összefüggésben lévő lélektani kérdések
állnak figyelme előterében, s ezek igénylik a tágabb tematikai horizontot. ízlés-, mentalitás- és
érzelemtörténeti tanulmányai, a költői motívumokkal és képekkel kapcsolatos vizsgálódásai sem csak
az éppen vizsgált költői életmű szempontjából bírnak jelentőséggel, hanem a stílustörténet és az
alkotók pszichológiája között elterülő tartomány felderítésére irányuló izgalmas módszertani kutatá
sokként is. De a leginkább talán az utóbbi évtizedben publikált felvüágosodás-tanulmányai mutatják,
hogy nála a részvizsgálatok mindig általánosabb elképzelések szolgálatában állnak - ezeket az írásokat
ugyanis az egész XVIII. századi irodalom és művelődés átfogó értelmezésére irányuló törekvés fűzi
egységbe. Baróti Dezső elgondolásának kiindulópontja, hogy a felvilágosodás nem csak és nem is
elsősorban eszmetörténeti jelenségei felől értelmezendő időszak, a fogalomba beletartozónak kell
tartanunk - természetesen dialektikus viszonyban az eszmei tendenciákkal - a praxis világát is.
A felvilágosodás fogalmának e kibővítéséből (amelyhez a közelmúlt évtizedek kutatásai első
sorban az Annales iskola eredményei jó alappal szolgálnak) Baróti Dezső egyfelől felveti a
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felvilágosodásnak, mint átfogó műveló'déstörténeti periódus felfogásának a lehetó'ségét, másfeló'l pedig
olyan nézó'pontot közelít meg, ahonnan a század oly tarka irodalmának jelenségei között feltűnhetnek
az egység mozzanatai, a változatokban és a változatok egy sajátos „style des Lumieres" stiláris és
módszertani jellegzetességei.
Tisztelői, régi tanítványai, barátai tervek és munkák között köszönthetik tehát szeretettel Baróti
Dezső professzor urat, és kívánhatnak neki további jó egészséget, derűt és töretlen munkakedvet.
Bíró Ferenc

Tudományos tanácskozás a „Huszadik századi humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődésének
problémái"-ról
(Leningrád, 1981. november 16-21.)
A világirodalom fejlődésének törvényszerűségei elnevezésű, sokoldalú, nemzetközi irodalom
tudományi Problémabizottság keretében művelt és magyar irányítással megvalósuló Huszadik századi
humanista művészek eszmei-esztétikai fejlődésének problémái című téma harmadik szakmai tanács
kozására került sor 1981. november 16-21. közt Leningrádban, a Puskin-Házban. Az 1979-ben
Visegrádon, majd 1980-ban Budapesten megtartott értekezletek során kialakult a közös kutatási
program. Az azóta eltelt időszakban a szerzők fele készítette el (első változatban) írását. A leningrádi
értekezleten tizenhat tanulmányt vitattak meg, közte magyar részről Illés László Déry Tiborról és
József Farkas Kassák Lajosról készített portréját. Az ülésen tizenkét külföldi (bolgár, csehszlovák,
jugoszláv, kubai, lengyel, magyar és NDK-beli) irodalomtörténész vett részt; a szovjet felet huszon
három tudós képviselte, akik a leningrádi Puskin-Ház, a moszkvai Gorkij Intézet és a Szlavisztikai-Balkanisztikai Intézet világirodalommal foglalkozó szakembereiből tevődtek össze. A konferen
ciát A. N. Jezuitov igazgatóhelyettes és a magyar tagozat titkára vezette.
A szakmai munkaértekezlet tanulságai az alábbiakban foglalhatók össze: Bizonyossággá vált az a
felismerés, hogy a magyar fél által javasolt, nemzetközi együttműködésben megvalósuló téma, azaz a
demokratikus-humanista alkotó értelmiség szembesülése a huszadik század sorsfordítóan nagy ese
ményeivel (háborúk, forradalmak, az antifasiszta harc, a szocializmus eszméi, a megvalósult szocializ
mus, stb.) mély eszmei és ebből következően esztétikai változásokhoz vezetett a világirodalom széles
övezeteiben, s hogy a historikumként elemezhető jelenség nem szűnt meg, hanem a jelenkori világban
is létezik, s alapvetően fontos részét képezi a kultúra arculatának. Politikai szempontból tekintve a
szövetségesek széles táboráról van szó, akiknek a szocializmus eszmevilágához való közeledése lénye
gében és nagymértékben a reális szocializmuson belüli történésektől függ. Eszmei-ideológiai felfogásuk
változásainak rendkívül bonyolult módon felel meg az esztétikai szféra alakulása; csupán némi
leegyszerűsítéssel mondható el, hogy a történelmi-társadalmi kiegyensúlyozottság kedvez az esztétikai
értelemben felfogott realizmus kifejlődésének, míg a konvulzív történések áttételes lecsapódása inkább
az avantgárdé művészet változatainak mezőnyében figyelhető meg. Művészetszemléletileg ez ahhoz a
következményhez vezet, hogy az irodalom mivoltának elemzésekor elsősorban a társadalmi-történelmi
valóság indítékainak vizsgálata kötelező. E valóság összefüggéseiben ragadható meg a demokratizmus és
a humanizmus természete. Midőn a szocialista országok irodalomtörténészei azt a folyamatot rajzol
ták, amelyben az alkotó értelmiség a szocializmushoz közeledik, önkéntelenül is szembetalálkoznak
azokkal a polgári törekvésekkel, amelyek egy ellentétes irányú folyamatot kívánnak bemutatni.
Ily módon a téma tárgyalása az ideológiai küzdelem részét képezi.
Az elhangzott előadások, a bemutatott tanulmányok azt bizonyították, hogy a szocialista tudo
mányos akadémiák kezdeményezésére elindult vállalkozásba bekapcsolódott szerzők hatalmas ismeret
anyag megmozgatásával, igen széles világirodalmi összefüggésekben vizsgálódva, jelentékeny lépést
tettek előre a közös mű megvalósítása felé. Ugyanakkor - a konferencia szigorú szakmai légkörében, az
intenzív vitákban — az is megbizonyosodott, hogy a kollektív eszmélkedésben még világosabban kör
vonalazódott módszertani elveket szinte minden tanulmányban még fokozottabban figyelembe kell
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venni, azaz a szerzők tovább tökéletesítik írásaikat; ugyanakkor átadják tapasztalataikat azoknak a
szerzőknek, akik még a kidolgozás fázisában vannak, s nem vettek részt a munkaértekezleten.
A benyújtott írásokban megfigyelhető fő hiányosságok - amelyek többnyire az egyes nemzeti
irodalomtörténeti tradíciók jegyeit is magukon viselték - az alábbiak voltak: A szerzők egy része nem
értette meg világosan, hogy a 25-30 oldalnyi terjedelemben megírandó esszének irodalomtudományi
jellegűnek kell lennie, s hogy a megszabott terjedelem rendkívül céltudatos és szigorú kompozíciót
követel meg. Akadt ezért elmosódó tartalmiságú írás, amelyben a szerzői személyiség és nem a tárgy
került az előtérbe; hagyományos irodalomtörténeti fejlődésrajz; ennek lazábbra komponált változata;
az adatokkal elsúlyosított informatív közlés; a csak a hazai közönség számára érthető allúziókkal
túlterhelt közlemény; a szellemdús érvelés helyett az idézetek halmozásával megkísérelt bizonyítás,
stb. Több szerző nem vette figyelembe: általában bonyolult folyamatokról van szó, amelyek kitérőkKei, esetleg visszaesésekkel tarkítottak, s ezek valósagnu megmutatása Kívánatos feladat. Ehelyett
esetenként a konfliktusok elfedésével, látszatra megnyugtató,egyenes vonalú és töretlen fejlődésvona
lat kaptunk, amely a valóságnak nem felelt meg. Fontos annak megállapítása, hogy éppen a szovjet
irodalomtudósok bírálták hevesen az ilyen „lakkozó" törekvéseket. A szerzőknek ebben a fázisban
általában nem sikerült megvalósítaniuk a fő célkitűzést: az eszmei-ideológiai fejlődés többé-kevésbé
kielégítő felvázolásán túl - éppen az esztétikai hozadék megvilágítását. Esetenként az is megfigyelhető
volt, hogy az esztétikum bemutatása elszakadt a társadalmi-történelmi indítékokkal való összekapcso
lástól, s így az esztétikai fejlődés immanensnek tetszett.
Csekély számú írásban tapasztalható volt még az avantgárdé művészet sommásan modernistának,
dekadensnek minősítése, s a fejletlenebb készség ezek minuciózus analízisére, vívmányaik átformáló
dása és beépülése nyomon követésére. De az is megállapítható volt, hogy a huszadik századi modern
művészeti nyelvezet értő tudomásulvétele - napjainkig, egy hosszú fejlődési folyamat eredményeként,
már igen széles tudományos körökben magától értetődővé vált.
Mindeme mozzanatokat tanulságként sajátította el a munkaértekezlet; s a tanulmányok végső
megformálásánál vezérfonalul használják majd e tapasztalatokat a szerzők. Az 1982. év folyamán
elkészülő írásokat a Berlin ül. Moszkvában összeülő szerkesztő bizottság folyamatosan tárgyalja. Az
elkészült mű elemző-összegező össz-szerzői konferenciájára 1983-ban Berlinben kerül sor, majd ennek
nyomán 1984-ben Budapesten hagyja jóvá azt a nemzetközi Koordinációs Bizottság, amely egyúttal
kidolgozza a következő ötéves periódusban megvalósítandó probléma-centrikus közös kutatás tervét.
Az értekezlet A. N. Jezuitov és Illés László méglegmegvonó zárszavával és a tanácskozás lényegi
mozzanatait rögzítő jegyzőkönyv aláírásával ért véget. A tanácskozás munkájáról tudósítottak a helyi,
leningrádi lapok és 1981. november 19-i számában a moszkvai Pravda is. A közlemények hang
súlyozták a vállalkozás kiemelt tudományos, politikai és kultúrpolitikai jelentőségét.
I.L.

Intézeti hírek
(1981. január 1-december 31.)
1.
Dame Frances Yates, a londoni egyetem Warburg Intézetének professzora, a Brit és a Holland
Akadémia tagja 1981. június 9-én előadást tartott
intézetünkben „The ClassicalArt of Memory and
its Influence in the Middle Ages and Renaiswince" címmel.

Manfred Naumann professzor, az NDK Tudo
mányos Akadémia Központi Irodalomtörténeti
Intézetének igazgatója Geschichte und Rezep
tionästhetik címmel tartott előadást intézetünk
ben 1981. október 28-án.
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Jacques Voisine professzor, az Université de la
Sorbonne Nouvelle tanára, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia tiszteleti tagja 1981. október
29-én előadást tartott az Akadémián Le Prométhée de Goethe face au Pygmalion de Rousseau
címmel.

Új módszertani megközelítések az összenaaunlító irodalomtudományban címmel az ACLS
(Amerikai Tudományos Egyesületek Tanácsa) és
az MTA közötti tudományos egyezmény kereté
ben 1981. december 7-9. között magyar és ame
rikai tudósok vitatták meg az irodalomtudomány
új lehetőségeit.

*
1981. október 19-24. között Várnában ke
1981. december 16-18-án magyar-szovjet
rült sor a magyar és bolgár akadémiai irodalom szimpóziumot rendeztünk A kultúrtörténet kuta
tudományi intézetek közös rendezésében Az iro tásainak módszertani problémáitól a Szovjet Tu
dalomtudomány lehetőségei és határai címmel dományos Akadémia Szlavisztikai és Balkanisztimegtartott elméleti konferenciára. Intézetünk kai Intézetének részvételével.
munkatársai a következő előadásokat tartották:
— Nyírő Lajos: Az irodalomelmélet, mint
II.
metatudomány
— Bonyhai Gábor: Leo Popper und die neuere
Klaniczay Tibor 1981. január 21-én Berlinben
Hermeneutik
előadást
tartott a Magyar Kultúra Házában Die
— Illés László: Az ideológia helye az irodalom
Lage der Renaissanceforschung címmel.
tudományi kutatásokban
<- Tverdota György: Az irodalmi mű keletke
*
zésének tényezői
— Bojtár Endre: Az irodalomtudomány jelen
1981. februárjában Klaniczay Tibor és Nyírő
legi problémái
Lajos látogatást tett a Vietnami Irodalomtudo
*
mányi Intézetben Hanoi-ban. Klaniczay Tibor La
question nationale et la littérature, Nyírő Lajos
pedig Les problémes actuels des recherches dans
Az V. Kelet-Középeurópai Nemzetközi Fel le domaine de la théorie de la littérature címmel
világosodás Kollokviumon (1981. október tartott előadást.
24-28.) a magyar kutatókon kívül francia, angol,
*
belga, spanyol, szovjet, olasz, lengyel, jugoszláv,
román és NDK-beli kutatók foglalkoztak a felvilá
Ferenczi László a Versailles-ban rendezett
gosodás irodalmának és művelődésügyének kér
déseivel. A francia nyelvű kollokvium két fő Chénier kongresszuson (1981. március 7-8.)
témája L'homme des Lumiéres és Les écoles en Chénier en Hongrie címmel tartott előadásit.
Europe Centrale et Orientale a Vage de Lumiéres
*
volt.

*
Az Irodalomtudományi Intézet, a Szerb
Tudományos Akadémia Romantika Bizottsága és
a Magyar Nemzeti Galéria 1981. no.vuibt.
24—25-én tudományos tanácskozást rendezett A
történetiségről a romantika korának kultúráiban
és művészetében. A konferencián magyar és szerb
irodalomtörténészek, művészettörténész;k, zeneés színháztörténészek vettek részt.

*
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Szabolcsi Miklós április 9-én előadást tartott a
bécsi egyetem Finnugor Tanszékén A század
forduló az osztrák és magyar irodalom téma
köréről.

*
Klaniczay Tibor április 23-án Uppsalába láto
gatott, ahol az Egyetem Finnugor Intézetének
vendégeként Humanism and Renaissance in the
Hungárián Literature címmel tartott előadást.

*

Szabolcsi Miklós április 26-án Freiburgban
járt, a Breisgard Egyetemen tartott előadásának
témája: Az európai irodalom periodizációja,
1900-1960.

*
Kulcsár Szabó Ernő részt vett a münsteri
költőtalálkozó keretében megrendezett tudomá
nyos szimpóziumon, amely a modern német líra
kérdéskörét tárgyalta. Hozzászólásának címe: Modalitäten und Annäherungsformen in der moder
nen ungarischen Lyrik, (május 27-31.)

A MAIRSK (a szláv kultúra terjesztésére
alakult nemzetközi társaság) konferenciáján (ok
tóber 12-18.) Szörényi László is részt vett, és
felszólalásában a magyarországi humanizmus- és
reneszánsz-kutatás azon eredményeit ismertette,
amelyek a szláv- (horvát, lengyel és cseh) - olasz
- magyar humanizmus - és reneszánsz-kori kap
csolatok háború utáni kutatásaival kapcsolatosak.

*

November 10. és 12. között került megrende
zésre Rómában az V. Convegno dei interuniversi*
tario dei docenti di lingua e letteratura ungherese
e di filológia ugro-finnica in Itália, amelyen Klani
Az Ohridban tartott AILC-kollokviumon Szi czay Tibor, T. Erdélyi Ilona és Lukácsy Sándor
lágyi Éva és Klaniczay Tibor vettek részt. Klani- voltak jelen. Klaniczay Tibor Lovanio, Roma,
czay Tibor előadást is tartott, Littérature na Padova e Ungheria: il curriculum dell'umanista
tionale et littérature comparée dans les recher flammingo, Nicasius Ellebodius címen tartott elő
ches en Hongrie címen. A kollokvium időpontja: adást, T. Erdélyi Ilona a XIX. század első évtize
deinek magyar-olasz egyetemi és művelődés
augusztus 23.
történeti kapcsolatairól számolt be Studi e
*
studenti >irregolari< nel primo Ottocento cím
mel.
A FILLM (Föderation Internationale des
*
Langues et Littératures Modernes) augusztus 28.
és szeptember 9. között tartotta kongresszusát
Phoenixben (USA), amelyen Szabolcsi Miklóst
November 16-21. között Leningrádban ren
választották a Nyelv- és Irodalomtudományi
deztek konferenciát A humanista írók és művé
Nemzetközi Társaságok csúcsszervének elnökévé.
szek eszmei-esztétikai fejlődéséről, ahol Illés
László mondta a megnyitó- és záróbeszédet, to
*
vábbá Déry Tiborról tartott előadást: Déry, az.író
és munkásmozgalom címmel. József Farkas elő
Illés László a bécsi Collegium Hungaricumbar,
adásának címe: Kassák Lajos és a magyar munkás
Radnóti Miklósról tartott előadást Miklós Radmozgalom.
íóti - Ungarischer Dichter des geistigen Wider
stands címmel.
*

*
A belgrádi XI. Nemzetközi Szlavista Talál
kozó megnyitó plenáris ülésén, 1981. szeptember
16-án, Vujicsics D. Sztoján tartott előadást Jovan
Sterija Popovic (1806-1856) klasszicista ódaköl
tészetéről (Sterijina oda episkopu vrsackom Máksimu Manuilovicu 1829).

Klaniczay Tibor december 16-án Tours-ban
járt, ahol a Centre d'Études de la Renaissance
kutatóinak tartott előadást Les tendances nouvelles dans les recherches sur la littérature de la
Renaissance címen.
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Az 1980-ban megjelent intézeti kiadványok
Boronkai Iván: Iohannes Vitéz de Zredma opera quae supersunt. Bp. 1980. 290 1. (Bibliotheca
Scriptorum Medii Recentisque Aevorum.)
Szczucki, Lech: Két XVI. századi eretnek gondolkodó (Palaeologus és Francken) Bp. 1980. 179 1.
(Humanizmus és reformáció 9)
Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban. Bp. 1980. 261 1.
(Irodalomtörténeti Könyvtár.)
Fiatal magyar költők. 1969-1978. Szerk.: Vasy Géza. Bp. 1980. 342 1. (Kortársaink)
Fiatal magyar prózaírók. 1965-1978. Bp. 1980. 361 1. (Kortársaink)
A Nyugat és a magyar irodalom kibontakozása. Szerk.: R. Takács Olga. (Irodalomtörténeti füzetek
100.)
Gerskovics, Alexandr: Petőfi és a színház. (Poeticseszkij teatr Petőfi.) Ford. Radó György. Bp. 1980.
2811. (Irodalomtörténeti füzetek 101.)
Rákóczi-tanulmányok. Szerk.: Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Varkonyi Ágnes. Bp. 1980. 778 1. (A
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével együttműködésben.)
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