
K R Ó N I K A 

Mátrai László 
(1910-1984) 

A nemrég elhunyt kiváló tudós elsó'sorban filozófusként él a köztudatban: méltán, mert műveinek 
tekintélyes része és a tudományos közéletben elfoglalt helye miatt valószínűleg ennek is minősíti majd 
a hazai tudományok vagy az Akadémia majdani történésze. Alighanem azt is megállapítja majd róla, 
hogy a filozófia (és az ezzel szorosan összefüggő' kérdések) mellett leginkább az irodalom felé vonzó
dott; olyannyira, hogy az Élmény és mű, 1940-ben megjelent könyvének második kiadása elé írt 
eló'szavában (1972) a maga helyét a literatorok között keresve a Nyugat harmadik nemzedékéhez 
tartozónak vallotta magát. Tágabban véve azokhoz sorolta tehát, akiknek - saját szavai szerint -
„élményei, tapasztalatai és emlékei . . . három történeti korszakból származnak: még láttak valamit a 
Monarchia összeomló világából, felnó'tté váltak a fasizmussá fajuló ellenforradalmi rendszerben, és 
munkaerejük teljében 30—40 éves fővel érték meg a felszabadulás utáni szocializmus vüágát". 

Mátrai László egyrészt a racionalizmusban, másrészt „a művészet és tudomány egyaránt való" 
birtoklásában, vagyis „az esszéírás nehéz igényes műfaja művelésében" látta e harmadik nemzedék 
legfőbb jellemvonásait: olyan tulajdonságokban, amelyek teljes mértékben őreá is érvényesek - egy
szersmind olyanokban, amelyek irodalmár körökben különösen olvasottá tették műveit. Bámulatosan 
világos és ugyanakkor egyetlen felesleges szót sem hordozó mondatairól pályája kezdetétől fogva híres 
volt - nem kevésbé aforizmáiról, melyeket városszerte idéztek értelmiségi körökben. A literatorok 
magukénak érezték azért is, mert pályája kezdetétől foglalkozott esztétikával, sőt egyes írókkal is. Már 
az Élmény és műben Balzackai, Flaubert-rel, Prousttal és V. Hugóval, utóbb Eötvössel, Karinthyval és 
Krúdy Gyulával. 1940 és 42-ben Baumgarten-díjat kapott. Az akkor díjazottak nagyobbik részéről 
ugyancsak nekrológokat írtak már, néhányuk azonban e generáció élő tanújaként máig köztünk él. 

A nagynevű tudós 1945 utáni pályáját már korábban idézett mondatának második felében lehet 
legtalálóbban jellemezni: éppen 35 évesen érte meg a „felszabadulás utáni szocializmus világát", mely
ben nemzedékének tagjai „kisebb-nagyobb mértékben a saját addigi törekvései megvalósulását láthat
ták; persze aszerint, hogy a történelmi fejlődésért maguk is milyen mértékben küzdöttek". A racio
nalista Mátrai László nem 1945-ben kezdte e küzdelmet, az „út Marxhoz" főként két irányban szélesí
tette ki érdeklődését és hatotta át egész gondolkodását: két hivatásának felismert szakma, a filozófia-
és művelődéstörténet irányában: ekkor fordult a XVII— XVIII. század nagy gondolkodói és természet
tudósai felé. Montesquieu-, Holbach- és Locke-kiadásai jelzik e folyamatot (1954-73), s ugyancsak 
ekkor fedezte fel számunkra Martinovics Ignác Filozófiai írásait (1956) és a XV-XVII. század magyar 
filozófusait (1961); foglalkozott az averroizmussal, Apáczaival, az anyag szerkezetének atomista fel
fogásával: mindezek az eredmények azóta egyetemi tankönyvekbe kerültek át. Ha a szervezőről és 
magas tisztségek viselőjéről szót kell még ejteni, külön említést érdemelnek a tudománytörténet fel
lendítésére tett erőfeszítései, melyeknek eredményeként lassan polgárjogot nyert e korábban kevés 
figyelemre méltatott stúdium, s talán nem felesleges megemlíteni ezen a helyen, hogy az irodalomtudo
mány történetének kérdései sem kerülték el figyelmét. 

ö maga látta úgy, hogy „ha egyáltalán van valami vörös fonál" életművében, „akkor az . . . a 
következetes és sokszor éles harc . . . mindenfajta irracionalista eszmei irányzat ellen". Ugyancsak 
maga vetette fel, hogy „a témáknak a szokásosnál talán szélesebb területéről választotta vizsgálódásai 
tárgyát", s ezt szemére vethetik; tudott, sőt írt is a „lusta Mátrai" szerinte elterjedt képéről: vallotta 
azonban, hogy „a gondolkodás többletértékét a lényegnek a valóság mögötti felismerésében" kell 
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keresni, és Mátrai László ragyogóan szellemes, kitűnően megfogalmazott tanulmányaiban mindig is ezt 
tette. Ez az, ami a minket különösen érdeklő irodalom- és tudománytörténeti munkásságát oly érté
kessé és maradandóvá teszi. 

Tarnai Andor 

Mezey László 
(1918-1984) 

Tragikus halálának hírét nem akartuk elhinni, elvesztésébe ma is nehezen tudunk beletörődni, 
életművének folytatása mindenképpen kötelességünk. Ez az életmű olyan gazdag, hogy több tudo
mányszak gyarapodott általa: az egyháztörténettől a paleográfiáig, az egyetemes művelődéstörténettől 
a kánonjogig, a klasszikus antikvitástól a magyar irodalomtörténetig. Multis ítte bonis flebilis occidit, és 
a gyászolók közt ott vannak a régebbi magyar irodalom kutatói is. Használjuk fel ezt a szomorú 
alkalmat idevágó munkásságának felidézésére. 

Rómában, az Universitas Gregoriana padjaiban kezdett tanulmányait Budapesten Horváth János, 
Hajnal István és Szekfű Gyula hálás tanítványaként folytatta, „Szent István XIII. századi verses histó
riája" c. dolgozata a Horváth János-emlékkönyvben (1948) jelent meg. Irodalmi anyanyelvűségünk 
kezdeteit és a középkori laikus nó'mozgalmakat úgy tárgyalta kandidátusi értekezésében (1954), hogy 
abból az ó-magyar Mária-siralom és a Margit-legenda európai összefüggéseire is fény derült. Mint a 
középkori latinság páratlan ismerője, további szempontokkal tudta gazdagítani Árpád-kori latin nyelvű 
irodalmunk stílusproblémáinak feldolgozását. „Középkori magyar írások" (1957), „Krónikások és 
krónikák" (1960), „Árpád-kori és Anjou-kori levelek" (1960), „Deákok és lovagok" (1961) c. kiad
ványai nagyban hozzájárultak középkorunk jobb megismeréséhez. Újat tudott mondani mindenről, 
amihez csak hozzányúlt, mint pl. a Báthory-bibliáról, az Árpádok eredetmondájáról, magyar vonatko
zású dekretálisokról, a devotio modernáról, Csutmonostor alapításáról, a Pray-kódex keletkezéséről, a 
XII. századi Codex Albensisről, a pécsi egyetem alapításának előzményeiről, a középkori magyar-
francia kulturális kapcsolatokról, Esztergom, Pécs, Székesfehérvár, Vác múltjáról stb. 

A 60-as évek elejétől kezdve sorra jelentek meg a magyarországi könyvtárak korai kódexeinek 
rendszeres feldolgozásából adódó eredményei (pl. a Codices Latini Antiquiores XI. kötetében, Oxford 
1965), amelyeket a nemzetközi tudományosság egyhangú elismeréssel fogadott, Mezey László azok 
közé a tudósaink közé tartozott, akiknek mondanivalója mindig számíthatott az egyetemes középkor
kutatás képviselőinek érdeklődésére: Európának szinte minden jelentős könyvtárában megfordult és 
onnan üres kézzel sohasem tért haza. Nagyon sok könyv- és írástörténeti, paleográfiai, művelődéstörté
neti stb. kongresszuson hallatta szavát és szerzett megbecsülést a magyar tudományosságnak. Kor
szakot jelöl mind a maga életművében, mind a magyar múlt megismerésében kódextöredék-kutatásai-
nak az utóbbi években intézménnyé való kiépítése. A nagy vállalkozásból (Fragmenta codicum in 
bibliothecis Hungaricis asservatorum) életében csak a bevezető kötet, a budapesti Egyetemi Könyvtár 
feltárt anyagának egy része látott napvilágot. Mezey László jóvoltából ma már a X. század második 
feléből származó kódexeket tarthatunk számon nemzeti kultúránk első korszakának emlékei közt. 
Nem szónoki túlzás mondatta velünk elhunyt barátunk ravatalánál (Vigília, 1984. júl.), hogy ezek a 
napjainkban megszólaló pergamenlapok a Zsigmond-kori Buda szobortemetőjénél egy fél évezreddel 
korábbi kincseink és azoknál nem kevésbé becses tanúi Európához való tartozásunknak. 

És még nem is említettük „Deákság és Európa" c. monográfiáját (1979), amely - alcímével 
ellentétben - nem „vázlat", hanem irodalmi műveltségünknek részleteiben talán vitatható, egészében 
azonban nélkülözhetetlen alapvetése. Sorolhatjuk tovább „Athleta Patriae" c. Szent László-tanulmány
kötetét (1980), Gellért-problémáit, az oxfordi glosszák vagy az admonti biblia Magyarországra kerülé
sének feldolgozását stb. - mintha érezte volna, hogy sietnie kell tudós élete termésének betakarítá
sával. Nem tudott eléggé sietni, vagy nagyon is sietett utolsó - végzetes - lépésével. 

Rajtunk a sor, hogy életművének folytatható és folytatandó részét folytassuk. Emlékét a tudásának 
kijáró becsüléssel és az emberségével százszor megérdemelt szeretettel őrizzük. 

Borzsák István 
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A XVIII. század magyar irodalmi kultúrájának kutatása 

A XVIII. századi kutatások nemzetközi fellendülése kedvezően ösztönözte a korszakra vonatkozó 
hazai kutatásokat, amelyeknek értékes és megbecsülendő egyéni eredményei mellett talán a leg
nagyobb adósságai vannak az irodalomtudomány területén. Ez már a hatvanas években, az új magyar 
irodalomtörténeti szintézis megírásának folyamán kiderült, amikor a XVIII. századi kései barokk 
irodalom, a felvilágosodás kora és az azt megelőző időszak történetének összefoglalására került sor. 
Súlyosbította a helyzetet az irodalomtörténetírás segédtudományi bázisának elégtelensége, különösen 
a textológiai problémák megoldatlansága (kiadatlan kéziratok sokasága, régi elavult kiadások tömege, 
új megbízható kiadások nagy hiánya). A XVIII. századi kutatási eredmények alapos felmérésével, 
kritikai összegezésével és rendszerezésével kapcsolatos műhelyviták során, illetve a tanulságokat, 
feladatokat és programot taglaló eszmecseréket1 követőleg merült fel a XVIII. század művelését 
szolgáló szervezeti keretek megteremtésének szükségessége. A korszakkal foglalkozó egyetemi (ELTE, 
KLTE, JA TE) tanszékek mellett a Szauder József és munkatársai kezdeményezésére létrehívott 
akadémiai intézeti XVIII. századi kutatócsoport, majd XVIII. századi irodalmi osztály, s a mellette 
működő XVIII. századi Munkaközösség, valamint az erre támaszkodó nemzetközi mátrafüredi fel
világosodás kollokvium - Köpeczi Béla elnökletével működő Előkészítő bizottsága igyekezett 
megbirkózni az új feladatokkal.2 

A XVIII. századi kutatási program a megvalósulás útján 

A XVIII. századi munkaprogram ama legfőbb törekvése, hogy a század kulturális és irodalmi 
fejlődésének legérzékenyebb és kielégítően meg nem vizsgált pontjai köré tömörítse a szétszórt egyéni 
erőfeszítéseket, ma is érvényes. A „század" fogalmán - a műhelymunka célkitűzését tekintve - egy 
komplex kutatási terület történeti keretei értendők, mivel a program nem értelmezi mereven a korszak 
kronológiai határait. Feladatkörébe sorolja a felvilágosodás előzményeit, a „korai felvilágosodás" sok
rétű fejlődési folyamatának feltárását a késő barokk időszakban, a XVII. és XVIII. század fordulója 
körüli évtizedek vizsgálatát, a század második felét, különös súlyponttal a felvilágosodás teljes proble
matikáját, kiterjesztve figyelmét a XVIII. és XIX. század fordulójának fejlődéstörténeti szempontból 
döntő jelenségeire is. 

A tudományos program figyelembe veszi a vizsgálódási terület összetettségét, a korabeli értelemben 
irodalmi jellegűnek felfogható kézírásos és nyomtatott forrásanyag természetét, a szorosabban vett 
irodalomelméleti és irodalomtörténeti problémák interdiszciplináris összefüggéseit, a különféle 
műhelyek közti együttműködés célszerű voltát, a megvalósítás módozatait és szerény lehetőségeit. Az 
állami tervmunkákból, rövidebb lejáratú és hosszú távú munkálatokból, egyéni vállalásokból és kötet
len témákból álló kutatási program csak közös erőfeszítéssel valósulhat meg. Erre vall a korszak 
irodalmi műveltségének és kultúrájának kérdéseivel foglalkozó, intézeti, egyetemi, főiskolai, könyvtári, 
levéltári, múzeumi szakemberekből álló, más szaktudományok képviselőit is magában foglaló XVIII. 
századi Munkaközösség eddigi tevékenységének mérlege. Ez a szervezeti forma módot nyújt a tudo
mányos intézetekben, egyetemi és főiskolai magyar és modern filológiai tanszékeken s másutt folyó 
XVIII. századi kutatások összehangolására és az együttműködés elősegítésére. A közös munkaprogram 
fő feladataiban való részvétel lehetővé teszi a XVIII. századi magyar irodalom és kultúra sokrétű 
tanulmányozását, a magyar felvilágosodás feltárását a társadalomtörténet s a kor európai eszmei 
áramlataival és művelődéstörténeti (filozófiai, vallási, politikai, művészeti stb.) tudatformáival össze-

1 SZAUDER József, A XVIII. századi magyar irodalom és felvilágosodás kutatásának feladatairól. 
ItK 1969. 131-156, 174; ezzel kapcsolatos a szerző vitaindító előadása a felvilágosodás kori irodalom 
kutatásának problémáiról a Magyar Irodalomtörténeti Társaság miskolci vándorgyűlésén. Irodalomtör
ténet 1970. 415-445. 

2ItK 1971. 390; 1972. 122, 740; 1974. 277; 1975. 228-260, 411-414; HOPP Lajos, Az MTA 
Irodalomtudományi Intézete XVIII. századi Kutatócsoportja munkájáról Helikon VF 1973. 
566-570; uő. ItK 1974. 402-403. 
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függésben, összhangban a kelet-közép-európai komplex összehasonlító módszerű kutatásokkal. 
Támaszul szolgált, hogy a kelet-közép-európai társadalmi fejló'dés tényezó'it eló'térbe helyező marxista 
módszerű tanulmányok új utakat nyitottak a társadalomtörténet műveló'déstörténeti ágazatainak vizs
gálatában. Ennek jegyében járul hozzá a kutatások elvi irányításához és a problémák tisztázásához az 
újabban alakult akadémiai Művelődéstörténeti bizottság ágazataként Kosáry Domokos elnökletével 
működő XVIII. századi művelődéstörténeti munkabizottság.3 A tudomány szervezéssel, szerkesztéssel, 
az utánpótlás nevelésével párosuló általános érdekű tudományos program megvalósulása többnyire 
vitaülésekben, előadássorozatokban, műhelyvitákban, nemzetközi ülésszakokban, önálló és gyűjte
ményes kötetekben, szövegkiadásokban, a korszak poétikáját és esztétikáját, sajtó- és kritikatörténetét, 
irodalmi tudatát feldolgozó művekben, bibliográfiákban, tematikus folyóiratszámokban, különféle 
hazai és külföldi publikációkban ölt formát. 

Tekintettel a XVIII. századi kutatások „fehér foltjaira", a részletfeldolgozások, a feltárás, a filo
lógiai munka fogyatékosságaira, a forrás- és szövegkiadások hiányaira, a közös program nem épülhetett 
megalapozatlan szintézisek előállítására, látványos nemzetközi feladatvállalásokra. Munkánk azonban 
egy majdani szintetikus kép kidolgozása jegyében folyik, az interdiszciplináris és nemzetközi együtt
működés igényével. A különféle hazai szervezeti formákat egységbe fogó Société Hongroise d'Étude 
du XVIIle siécle nemzeti társaság megalakulása nemcsak a kutatások koordinálását segítette elő, 
hanem - a Société Internationale d'Étude du XVIIIe siécle nemzetközi szervezetéhez tagként csat
lakozva - lehetővé teszi kutatási eredményeink belekerülését a nemzetközi szaktudomány vérkerin
gésébe.4 

A fenti megfontolások és tudományos törekvések érvényesültek a XVIII. századi Munkaközösség 
immár rendszeressé vált, egy-két havonta rendezett vitaülésein. Az üléssorozat témái kiterjedtek az 
egész korszak alapvető kérdéseire, elméleti, történeti, módszertani problematikára, kutatási tervek és 
beszámolók, valamint a legfrissebb tanulmányok megvitatására. Ezenkívül budapesti és vidéki tudo
mányos ülésszakok megrendezésére is sor került.5 Kezdeményező volt a debreceni felvilágosodás kon
ferencia, közösen a KLTE Magyar irodalmi és Modern filológiai tanszékeivel, továbbá az Egerben a 
magyarországi korai felvilágosodásról a Tanárképző Főiskola érdekelt tanszékeivel együtt tartott ülés
szak külföldi előadója is volt, (E. Winter: Die Frühaufklärung in der Donau-Monarchie); a magyar 
felvilágosodás problémáinak szentelte egyik napját a soproni vándorgyűlés; a késő felvilágosodás kér
déseiről a Magyar Irodalomtörténeti Társasággal együttesen tartott sümegi és balatonfüredi vitaülés is 
ide tartozik. 

Bizonyos ülésszakok egyes évfordulókhoz igazodtak. Ilyen volt a szombathelyi Berzsenyi-meg
emlékezés születése 200. évfordulóján;6 továbbá a szolnoki Verseghy emlékülés az író halálának 200. 
évfordulóján, közösen a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár munkacsoportjával és az Irodalomtörténeti 
Társasággal, amelyet újabb Verseghy-ülesszak követett.7 Csokonai születése kétszázadik évfordulója 
alkalmából debreceni és budapesti akadémiai emlékülésre került sor.8 A pécsi Klimo-Könyvtár alapí
tásának kétszázéves évfordulóján az Egyetemi Könyvtárral együtt tartottunk jubileumi ülést.9 A 
Rákóczi-évforduló előkészítésének jegyében folyt a vajai, pécsi, szécsényi, salgótarjáni, szokolyai 
(Mányoki) üléssorozat közösen a Történettudományi Intézettel, a sárospataki nemzetközi Rákóczi-
konferenciával bezárólag.1 ° Ehhez a témakörhöz fűződik a Ráday Pál születése 300. évfordulójára 

3 A művelődéstörténeti kutatásokra vö. KOSÁRY Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyar
országon. Bp. 1980; Művelődéstörténet és Kelet-Európa. Helikon VF 1983. 4, sz. 

"KOVÁCS Ilona, Société hongroise d'Étude du XVIIIe siécle. Helikon VF 1981. 469. 
SL. ItK 1971. 765; Helikon VF 1971. 109-110; 513-514; It 1973. 503-505; 1979. 485. 
6 It 1977.543-544. 
7In Memóriám Verseghy Ferenc. Szerk. SZURMAY Ernő. Szolnok 1973. - ItK 1982. 727-728; It 

1973. 506. 
8ItK 1974. 404-405; It 1974. 260-263; Csokonairól szóló előadások: ItK 1973. 6. sz., Alföld 

1973. 11. sz. stb.; Helikon VF 1973. 624. 
9 A Pécsi Egyetemi Könyvtár 1774-1974. Jubileumi Évkönyv. Szerk. FÉNYES Miklós. Pécs 1974. 
i0ItK 1973. 640-642; 1974. 403-404, 525-526; 1975. 258, 729; 1976. 559-560; 1979. 118;,4 

Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei Szerk. T. MÉREY Klára és PÉCZELY László. Pécs 1974; 
Rákóczi-kori tudományos ülésszak 1973. szept. 20-21. Szerk. MOLNÁR Mátyás. Vaja 1975. -
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rendezett tudományos ülésszak.1 x Említésre méltó a Vitkovics Mihály születésének 200. évfordulóján 
rendezett újvidéki12 és a kó'szegi s burgenlandi németújvári (ma Güssing) magyar-osztrák Faludi 
emlékülés, az író halála 200. évfordulója alkalmából13 A Kazinczy-évforduló méltó előkészítését 
szolgálta az ELTE és az Irodalomtörténeti Társaság Kazinczy és kortársai c. együttes ülése (1980); a 
Kazinczy-ülésszak Sátoraljaújhelyen volt, halálának 150. évfordulóján.14 A. sárospataki főiskola fenn
állásának ötödfél évszázados műveló'déstörténeti fontosságú jubileuma kapcsán tartott ülésszakon az 
Edictum Tolerantiae előzményeivel és hatásával foglalkoztak.1 s Egy más jellegű, de mégis az évfor
dulók jegyében megrendezett emlékülés emelendő ki, az ELTE Felvilágosodás- és Reformkori Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszéke és az Irodalomtörténeti Társaság közös megemlékezése Waldapfel József 
halálának 10. évfordulója alkalmából.16 

A hazai vitaülésekhez kapcsolódnak a nemzetközi mátrafüredi felvilágosodás kollokviumok, „Les 
Lumiéres en Hongrie,en Europe centrale et en Europe Orientale" átfogó tematikával. A több mint egy 
évtizedes múltra visszatekintő felvilágosodás konferenciasorozat, az Actes du colloque de Mátrafured 
már kiadványsorozattá nőtt.17 Tematikája kezdettől fogva kiterjedt a különböző tudományágakra, ha 
nem is megfelelő arányban; interdiszciplináris jellege mégis nyilvánvaló. A magyarországi és közép- s 
kelet-európai társadalmi problematika vizsgálata, a nemzeti öntudat kialakulása problémakörének 
tanulmányozása mellett a filozófiai, művelődéstörténeti kérdések, elsősorban irodalmi áramlatok, a 
nyelvújítás stb. vitatémák anyaga került az első kötetbe. A társadalom, nemzet, kultúra összefüg
géseiről szóló, továbbá a hasonlóságok és különbözőségek tanulmányozásával kapcsolatos előadások és 
viták alkotják a második kötet törzsanyagát. Elméleti és módszertani szemszögből azt a kutatási irányt 
erősítik, amely a korabeli gazdasági és társadalmi viszonyok, politikai áramlatok és kulturális jelen
ségek feltárására alapozva végzi az eszmetörténeti, művészi, irodalmi irányok jellemzését, foglalkozik a 
periodizációs problémákkal s tipológiai kérdésekkel. Bessenyei fellépésének kétszázadik évfordulója s a 
magyar felvilágosodás kezdeteinek méltatása jegyében a hazai felvilágosodás első nagy vezéralakjáról is 
olvashatunk benne. A harmadik kötet a felvilágosult abszolutizmus, a kultúra és közönség a XVIII. 
században, valamint a korszak stílusai — témakörök időszerű vitaanyagát tartalmazza. A következő 
kötetben a felvilágosodás politikai szótára témakör mellett a Voltaire és Rousseau-évforduló alkal
mából elhangzott mátrafüredi kiselőadások is helyet kaptak. Az ötödik kötet egyik fő témája: „L'hom-
me des Lumiéres" elvezet a felvilágosodás egésze értelmezésének problematikájához; a másik vitatéma, 
iskola, oktatás, iskolapolitika és oktatási reform, megmaradt a közép- s kelet-európai keretek között. 
Külön ülésen emlékeztünk meg a 150 évvel ezelőtt elhunyt Kazinczy Ferencről, a magyar felvilá
gosodás Bessenyeit követő másik vezéralakjáról. Folyik a hatodik kollokvium előkészítése, Les débuts 
et la fin des Lumiéres összefoglaló témával. A nemzetközi keretben zajló viták jól szolgálják hazai 
feladataink megvalósulását. Az idegen nyelvű kiadványok pedig elősegítik eredményeink külföldi 
megismertetését, s ezáltal a tudományos együttműködés továbbfejlesztését. Ide sorolhatók a mátra
füredi aktákkal újabban párhuzamosan készülő Absolutisme éclairé vagy a. Les Lumiéres en Pologne et 

A Rákóczi-szabadságharc vitás kérdései. Tudományos emlékülés 1976. jan. 29-30. Szerk. MOLNÁR 
M. Vajda-Nyíregyháza 1976; Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1976. 7-100; Európa és a 
Rákóczi-szabadságharc. Szerk. BENDA Kálmán. Bp. 1980. 

1 1 Ráday Pál Emlékkönyv. 1678-1978. Szerk. ESZE Tamás. Bp. 1980. 
1 2ItK 1978. 416-417; Helikon VF 1979. 541-544, 591-592. 
13ItK 1979. 708-711; Helikon VF 1979. 592-593; Franz Faludi Gedichte, ungarische-deutsche 

Ausgabe. In Auftrag des Burgenländischen PEN-CLUBS herausg. von Franz PROBST. Eisenstadt 1979. 
- Téli éjszakák. Válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből. Szerk., jegyz., utószó SZÖRÉNYI László. 
Bp. 1978. 

14It 1981. 566, 737-807; It 1982. 471. 
1ST. ERDÉLYI Ilona, A Sárospataki Kollégium és a Türelmi Rendelet (1781). Helikon VF 1981. 

465-466,471-472. 
16It 1978. 1049-1085; 1979. 486. 
1 ''Les Lumiéres en Hongrie, en Europe centrale et en Europe Orientale. Actes du Colloque de 

Mátrafüred . . . 1970, 1972, 1975, 1978, 1981. Réd. E. BENE, I. KOVÁCS, B. KÖPECZI. Bp. 1971, 
1974, 1977, 1981, 1983 (sajtó alatt). ItK 1971. 398-399; 1973. 494-500; 1979. 358. Helikon VF 
1971. 110-111; 1972. 537-539; 1973. 577-578, 623-624; 1978. 389-390; 198L 428, 469-470. 
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en Hongrie c. gyűjteményes kötetek. Más természetű, de itt is megemlíthető az AILC nemzetközi 
vállalkozása keretében megjelent nagyszabású tanulmánygyűjtemény a XVIII. és XIX. század fordulója 
körüli európai költészet történetéről.18 Mindez együttvéve, valamint a nemzetközi konferenciákon és 
kongresszusokon való részvétel, s aktáiban a hazai XVIII. századi felvilágosodás kori kutatások képvi
selete, ösztönzője munkánknak. A lengyel, francia, olasz szakemberekkel folytatott, részben vagy 
jórészt ide tartozó szakmai vitákon1 * is részt vettek a XVIII. századi Munkaközösség tagjai. 

A hetvenes évek elején megjelent munkák a kutatói érdeklődés irányait is jelzik. A század egészére 
kiterjedő tanulmányok sorába tartoznak az olyan könyvek, mint az írók, érzelmek, stílusok (Baróti 
D.) vagy az Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI-XVIII. században (Bán I.) poétikai 
és retorikai kérdésekkel foglalkozó kötet befejező része. A XVII. és a XVIII. század fordulója körüli 
időszak udvari politikai irodalom forrásaira is támaszkodnak A Rákóczi-szabadságharc és Francia
ország, ill. La France et la Hongrie au début du XVIIf2 siécle (Köpeczi B.), A Rákóczi-szabadságharc és 
Európa (szerk. bev. Köpeczi B.), valamint A lengyel-magyar hagyományok újjászületése és A Rákóczi
emigráció Lengyelországban (Hopp L.) témájú könyvek, az átdolgozott új Rákóczi életrajz; a Mikes és 
világával foglalkozó tanulmánygyűjtemény pedig a régi magyar széppróza egyik legnagyobb alakjáról 
rajzol új képet (Hopp 2.). A Rákóczi-kori kutatások fellendülésére mutatnak a Rákóczi tükör I—II. 
(szerk. bev. Köpeczi B. és R. Várkonyi Á.), továbbá Benda K., Esze T., Galavics G., Gyenis V., Varga I. 
s mások írásai. 

A század második felére vonatkozó művek közül kiemelkedik Az estve és Az álom. Felvilágosodás 
és klasszicizmus (Szauder J.). Megjelentek továbbá Dramaturgiai irodalmunk kezdetei, 1772-1826 
(Solt A.), A magyar regény kezdeteit követő Szentimentalizmus (Wéber A.) kötet, Bessenyei György 
Rómának viselt dolgai (II. rész) nyíregyházi kiadásban (szerk. jegyz. Ádámné Révész G.), A magyar 
költészet a felvilágosodás korában (Mezei M.), A fiatal Bessenyei és íróbarátai (Bíró F.), Fazekas 
Mihály és Csokonai költészetét tárgyaló kismonográfiák (Julow V.) és Csokonai Vitéz Mihály ébresz
tése (Csokonai-breviárium., Előszó, jegyz. Szilágyi F., szerk. Papp J.), munkáinak kiadása a Magyar 
Remekírók sorozatában (Vargha B.), a „kisebb klasszikusok" sorában megjelent Gvadányi, valamint 
Fazekas Mihály összes költeményei (Julow V.); készültek irodalomelméleti, nyelvi- és stílustörténeti, 
verstani, költészettani dolgozatok (Csetri L., Gáldi L., Szathmári I., Szegedy-Maszák M., Szilágyi F., 
Szuromi L.), tudománytörténeti írások (Tarnai A., Somkúti G.), összehasonlító, tipológiai tanul
mányok (Fried I., Némedi L., Sziklay L., Vajda Gy. M.), a jezsuiták és a magyar honfoglalási epikáról 
(Szörényi L.), a jozefinizmus és a régi Magyarország művelődéséről (Kókay Gy.), és folytak más 
munkálatok. Például két gyűjteményes kötet: Mesterség és alkotás. Tanulmányok a felvilágosodás és a 
reformkor magyar irodalmáról (szerk. Mezei M. és Wéber A.); „Sorsotok előre nézzétek." A francia 
felvilágosodás és a magyar kultúra (szerk. Köpeczi B. és Sziklay L.), benne a francia felvilágosodás 
magyar kapcsolatainak bibliográfiája 1784-től. Nagy Péter könyve, Libertinage et Revolution francia 
kiadónál jelent meg. Útjelző, összegező és programszerű munkaként könyvelhető el az Irodalom és 
felvilágosodás c. gyűjteményes kötet, amely a tudománytörténetileg elhanyagolt problémákat feldol
gozó, ill. új kutatási eredményeket nyújtó dolgozatokból áll, s kiterjed a magyar felvilágosodás előz
ményeire is. 

A kézzel fogható eredmények nyomán kirajzolódnak egyes kutatási pontok és átfogó területek 
körvonalai is. A műhelymunka szemszögéből történt elhatárolás jóllehet elkülöníti, de nem választja el 

,. 
1 *Le tour-nant du siécle des Lumkres 1 760-1820. Les genres en vers des Lumiéres au romantisme. 

Publ. sous la dir. de Gy. M. VAJDA. Bp. 1982. 
19La Pologne et la Hongrie aux XVI-XVIII. siecles. Textes du Colloque polono-hongrois. Publié 

par Vera ZIMÁNYI. Bp. 1981; Noblesse frangaise - noblesse hongroise aux XVIe-XIXe siecles. Publié 
par Béla KÖPECZI et Éva H. BALÁZS. Bpest-Paris CNRS 1981; Objet et méthode de l'histoire de la 
culture. Publié par Jacques le GOFF et B. KÖPECZI. Bpest-Paris CNRS 1982 (all. részi'enseigne-
ment au XVIIIe siécle; a III. Société, mentalités, cultures au XVIII siécle); Avant-texte, texte, aprés-
texte. Publié par Louis HAY et Péter NAGY. Bpest-Paris CNRS 1982; Venezia e Ungheria nel 
contesto del barocco europeo. A cura di Vittore BRANCA. Firenze 1979; Venezia, Itália, Ungheria fra 
Arcadia e Illuminismo. Rapporti italo-ungheresi dalia presa di Buda álla rivoluzione francese. A cura 
de B. KÖPECZI e Péter SÁRKÖZY. Bp. 1982. 
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mereven a felvilágosodástól annak előzményeit. Ugyanakkor tekintettel van a XVIII. század első 
felének, s a század derekát követő felvilágosodás korszakának különböző jellegére, eltérő vonásaikra, 
az eszmék és stílusok keveredésének jelenségére, az adaptáció és recepció folyamatában végbement 
lényegi változásokra. A differenciáltság mellett is a korszak egészének problematikáját tartja szem 
előtt, a felvilágosodás fejlődéstörténeti fontosságának hangsúlyozása mellett arányaiban nagyobb teret 
szán a korábban meglehetősen elhanyagolt történeti előzmények vizsgálatára, a század első két 
harmadának (a latin- s vegyesnyelvűség, az irodalom elvilágiasodása, a teológiai világkép felbomlása, a 
korai felvilágosodás, a barokk és a rokokó, adaptáció és irodalomszemlélet, a társadalmi gondolat és 
nemzeti művelődés, a hagyomány és megújulás és más problémák . ..) feltárására. 

A késő barokk és a „korai felvilágosodás" kutatása 

A felvilágosodás előtörténetének tanulmányozását hangsúlyozó kutatási irány jellemzője, a kor 
hazai és európai eszmei áramlatainak, művelődéstörténeti tudatformáinak, a kulturális és irodalmi 
fejlődés szakaszainak tisztázására irányuló törekvés. Ezen belül különös hangsúly esik a Rákóczi
szabadságharc és kuruc emigráció szellemi, politikai, irodalmi örökségének a korabeli s későbbi 
fejlődéstörténet szemszögéből felmerülő vizsgálatára. A Rákóczi-szabadságharc irodalma a magyar 
művelődéstörténet hosszúra nyúlt barokk korszakának Zrínyi utáni szakaszában, az évtizedes kuruc 
küzdelmek utolsó fázisában, a XVII. és XVIII. század fordulóját követően keletkezett. Társadalmi, 
ideológiai és politikai problematikája révén sajátos jellege van az ún. Rákóczi-kori irodalomnak, amely 
műfaji, nyelvi és stílustörténeti szempontból szervesen illeszkedik a század fordulója körüli magyar 
irodalom általános fejlődésmenetébe. Ebben az átmeneti periódusban jelentkező tendenciák közül a 
legfontosabbak, előremutató törekvések, új vonások sűrűsödnek össze. Mivel az államszervező Rákóczi 
művelődéspolitikai elvei összhangban voltak a Habsburg-birodalomtól különváló központosított Ma
gyarország megteremtésére, az önálló magyar államiság visszaállítására irányuló politikai, diplomáciai, 
katonai, gazdasági, társadalmi reformtörekvéseivel, a fejedelem kultúrpolitikája szorosan összefüggött 
az új országépítés gyakorlati megvalósításával. S bár a súlyos háborús viszonyok miatt a nemzeti műve
lődés, az iskolaügy reformja s a jezsuiták háttérbeszorítása, a képzőművészetek, zene, udvari irodalom 
terén csupán átmeneti fellendülésről beszélhetünk, a Rákóczi-kor udvari kultúrája új korszak ígéretét 
hordozza magában. 

A sokat ígérő kísérletnek, egy új udvari irodalom és kultúra kialakulása tendenciájának eszmetörté
neti szálai már a „korai felvilágosodás" periódusával érintkeznek. Ennek megvan művelődéstörténeti 
indokoltsága is. Az egykori hazai udvari hagyományok és a korabeli európai „modellek" példájára 
felállított fejedelmi udvar a nemesi ifjúság, a jövendő katonai és hivatali tisztikar új szellemű nevelőin
tézménye, a nemzeti kultúra és művelődés központja lett. Az udvari írásos tevékenység jegyében 
megnövekszik funkciója a Rákóczi szócsövévé vált, új történetszemléletet, a társadalmi haladást szol
gáló, reformgondolatokat és a kuruc konföderáció nemzeti ideológiáját sugárzó, a fejedelem által 
szélesebben felfogott (össznemzeti) gondolatot, toleráns valláspolitikát, közösségi összetartozást erő
sítő, összefogást szorgalmazó, közvéleményt formáló fejedelmi kancelláriának. Ebben kiemelkedő sze
rephez jutott a megyékből toborzódott, Rákóczi személye köré tömörült, hazai és külföldi iskolákban, 
akadémiákon képzett hazafias köznemesség hivatali literátus rétege. A kancellária fokozatos kiépítésé
vel a fejedelem megteremtette a központi irányítást elősegítő politikai udvari irodalom társadalmi 
bázisát és szervezeti kereteit is, ami távlataiban a kuruc államhatalom és művelődés szemszögéből 
céltudatos törekvésre vallott. 

Rákóczi udvarában a hagyományos latin írásbeliség mellett rendkívüli fontosságúvá lett a magyarrá 
vált államnyelv. Az udvari kancellária hatalmas méretű gyakorlati írásbeliség, fogalmazás, másolás, 
sokoldalú szerkesztő munka, retorikai iskolázás, nyelvi-stüisztikai igényesség és irodalmi publicisztikai 
tevékenység központjává kezdett válni. Az irodalom megjelenési formája továbbra is a kéziratosság, 
kisebb mértékben a nyomtatás volt. Kedvező feltételei mutatkoztak az írott és beszélt udvari nyelve
zet, egységesülő írásmód kialakulásának, különös tekintettel a regionális irodalmi nyelvek és nyelvjárá
sok, belső nyelvtípusok találkozására és bizonyos nyelvi kiegyenlítődési folyamat megindulására, for
mai (helyesírási, hangtani, alaktani) s tartalmi (frazeológiai, szó- és kifejezéskészleti, nyelvtani szerke
zeti, mondattani) normaképződés területén. Ennek hordereje különösen a magyar irodalmi nyelvi 
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fejlődés, az ún. nyelvi eszmény, ill. az országosan ható magyar köznyelv majdani megszületése szem
szögéből merül fel. Ami a korabeli irodalom fogalmát illeti, ezen nem a hagyományos értelemben vett 
szépirodalmat értjük. A Rákóczi-kor fogalomkörébe tartozó irodalom ennél szélesebb skálájú, több 
rétegű, s nem kizárólag magyar nyelvű. A korabeli inkább kisepikai, lírai és drámai műnemekre s 
irodalmi műfajokra a politikai célzat a legjellemzőbb. Vezető műfajai a politikai publicisztika, a 
politikai és vitézi költészet, s a napló és önéletírás révén az emlékirat. (A korabeli európai irodalomhoz 
mérve lényeges különbség, hogy még nem alakult ki az eredeti regényes próza és a modern udvari 
színházra épülő drámairodalom.) 

Eszmei és politikai tendenciáit tekintve, a későbbi vallomásíró és emlékíró munkája a legszorosab
ban összefügg korábbi lázas írói tevékenységével, sokoldalú hazai irodalmi munkásságával, amely a 
körülmények alakulása folytán mintegy előkészítő szakaszává vált nagyobb, összegező igényű művei
nek. Az önkéntes száműzetést vállaló fejedelem politikai históriát, nemzeti sorskérdéseket és személyes 
vallásosságot egyesítő memoárjai mellett államelméleti munkákat, janzenista befolyásra valló személyes 
stílusú meditációs műveket is írt, értekezett a hatalomról, megírta reflexióit a fejedelmek kötelességei
ről, udvari intézményeiről, politikai testamentumot hagyott fiaira. Mindezek nemcsak a hazai, hanem 
az európai állambölcseleti és politikai irodalomba üleszkednek, hiszen Rákóczi kezdettől fogva sokban 
támaszkodott az abszolút monarchia teoretikusaira, főleg francia forrásokra. Már a szabadságharc alatt 
a keresztény felekezetek egyesítését célzó, a Bécs által is szított valláspolitikai ellentétet a haza ügyé
nek alárendelő, gyakorlatban alkalmazott türelmi vallás- és iskolapolitikájában a tolerancia következe
tes hívének mutatkozott, s ezáltal is bekapcsolódott a „korai felvilágosodás" áramába. Kamarása, Mikes 
Kelemen, aki ifjú életével Rákóczihoz, udvarához, a szabadságharc éveihez kötődött, az emigrációban 
a nemzeti művelődés és társadalmi gondolat eszményeihez kapcsolódó, Rákóczi életművével számos 
ponton érintkező irodalmi, fordítói tevékenységével, Leveleskönyvében meghonosított originális pró-
zastílusával,\önálló irányt képvisel. De mind Rákóczi, mind Mikes művei kritikai-szemléleti vonatkozás
ban az átélt függetlenségi háború ideológiájában gyökereznek, állampolitikai, társadalmi, emberi tanul
ságaival függnek össze, s emigrációs élményeikkel együtt ezeket is feldolgozzák írói egyéniségüknek és 
elhivatottságuknak megfelelő műfajokban. A Rákóczi-szabadságharc sokrétű irodalma az emigráció 
irodalmi alkotásaival válik teljessé: kiegészül az emlék- és önéletírás európai rangú remekeivel és a 
magyar széppróza újdonságával. A szabadságharc bukását követő időszakban népköltészeti hagyomány 
őrizte a bujdosó fejedelem emlékét. A kései kuruc költészet folklorizált változatai, remek népkölté
szeti alkotások, ezek az uralkodó ideológia történetszemléletével szembeszegülő költői emlékek őriz
ték, folytatták az egyre messzebbnek tűnő kuruc idők Rákóczi-hagyományát.2 ° 

Az újabb kutatási eredményekből adódó tanulságok rövid összegezése mellett hivatkozhatunk az 
utóbbi évek olyan kiadványaira, mint a sárospataki nemzetközi konferencia anyagát tartalmazó Euró
pa és a Rákóczi szabadságharc c. említett kötete. A hazai és külföldi előadásokat tartalmazó gyűjte
mény felöleli a szabadságharc általános kérdéseit, a politikai, diplomáciai és katonai eseményeket, 
művelődési törekvéseket. Az utóbbi témakört a „korai felvilágosodás és nemzeti műveltség", illetve 
„világnézet és valláspolitika" tematika keretében. Szintén hazai és külföldi szerzők közös műve a 
Rákóczi-tanulmányok három nagyobb témakörre épülő kötete, amely komplex módon tükrözi a 
XVII. és XVIII. század fordulója körüli időszakra vonatkozó legújabb társadalomtörténeti és kultúrhis-
tóriai kutatások eredményeit. Az állam és társadalom, külpolitika s diplomácia kérdéseiről és a kora
beli művelődési viszonyokról nyújt a korábbinál teljesebb és árnyaltabb képet.2 f A kuruc országgyűlé
sekről szól egy új eredményeket tartalmazó összefoglalás.12 Irodalomtörténeti, filológiai jellegén túl, a 
politikai gondolkodás történetét is érinti a Döntés előtt c. ideológiatörténeti monográfia, amelyben a 
szerző az ifjú Rákóczi eszmei útját, intellektuális fejlődését követi nyomon a szabadságharc kezde
téig.23 A feltáró és értékelő munka szorosan összefügg a forrás- és szövegkiadás munkálataival. A 

20 HOPP L.,/4 Rákóczi-szabadságharc és emigráció irodalmi törekvései It 1978. 326-338. 
21 Rákóczi-tanulmányok. Szerk. HOPP L., KÖPECZI B., R. VÁRKONYI Ágnes. Bp. 1980. 
22MEZEY Barna, A Rákóczi-szabadságharc országgyűlései Bp. 1981. Jogtörténeti Értekezések 

11. sz. 
2 3 KÖPECZI B., Döntés előtt. Az ifiú Rákóczi eszmei útja. Bp. 1982. 
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Confessio rövidített francia nyelvű változata és a Mémoires összevont újszerű kiadása elsősorban 
külföldi használatra készült.24 A kuruc küzdelmek költészete a XVII. század utolsó harmadától 
1735-ig öleli fel a magyar és hazai idegen nyelvű hiteles költó'i emlékeket, számos ponton helyesbítve a 
vonatkozó korábbi politikai-történeti, filológiai stb. ismereteket.2 5 Jó szolgálatot tesz a „Fólia Rákó-
cziana" bevezetővel ellátott kötetsorozata.* * A Mercurius Veridicus, az első hazai hírlap fennmaradt 
nyomtatott vagy kéziratos számainak hasonmás kiadása sajtótörténeti érdekességén túl ritkaságszámba 
menő politikai irodalmi érdekű dokumentum, művelődés- és kortörténeti jellegű kiadvány.27 Szak
szerű népszerű formában tette közzé a Szépirodalmi Kiadó Rákóczi műveit a Magyar Remekírók 
sorozatban, a fejedelem írói működésének egészére kitekintő utószóval.2 8 A legkiemelkedőbb vállalko
zás: Rákóczi Művei kritikai kiadásának megindítása. Az Archívum Rákóczianum, amelynek régebbi 
sorozata a Rákóczi-kor dokumentumait adta közre, ezúttal a fejedelem írói életművét teszi közkinccsé 
a AR III. írók (Scriptores) alsorozatban.2s A Mémoires-Emlékiratok kétnyelvű kiadásával30 egyidejű
leg megindultak a Confessio . . . - Vallomások latin és magyar nyelvű kiadásának munkálatai R. Vár-
konyi Ágnes sajtó alá rendezésében és Kenéz Győző szövegkritikai munkáján alapuló fordításában. A 
harmadik kötet, a Testament potitique.. . , két összefüggő kéziratot tartalmaz, a Tractatus de potes-
tate - Tratte de la puissance - Értekezés a hatalomról, latin s francia szövegét és magyar fordítását, ül. 
Reflexióm... francia alapszövegét és magyar fordítását, Kovács Ilona és Köpeczi Béla gondozásában. 
Párhuzamosan folyik a negyedik kötet előkészítése, Aspirationes Principis Christiani - Aspirations 
d'un Prince Chrétien - Egy keresztény fejedelem áhításai, három nyelvű szövegközléssel, Hopp Lajos, 
Kovács Hona és Szörényi László sajtó alá rendezésében. Az ötödik vagy hatodik kötet a Meditationes, 
- Meditations - Meditációk terjedelmes kiadatlan kéziratanyagát adja közre. A kutatások bázisának 
kiszélesítése a tudományos munka elmélyülését eredményezi. 

A kutatómunka felélesztésével járt a folyamatban levő Mikes Kelemen összes művei kritikai kiadás 
is. A fejedelem kamarásának Leveleskönyve és a Mulatságos napok c. szépirodalmi átdolgozásán kívül 
kéziratban maradt Mikes-hagyaték napvilágra hozása, a jobbára Rákóczi rodostói könyvtárából való 
XVII. és XVIII. századi francia források magyar fordításának betűhív kiadása, irodalomtörténetírásunk 
régi adóssága volt. A nyelv- és stílustörténeti, műfordításelméleti, eszmetörténeti szemszögből is rend
kívül értékes forrásanyag közzététele befejezéséhez közeledik. Az első négy kötet megjelenése3' után 
az ötödik kötet, a janzenizmus gyanújával indexre tett montpeüier-i Catechismus variánsszövegével 
együtt kiadásra vár. A keltezetlen fordításokat tartalmazó befejező VI. kötet munkálatai is hamarosan 
lezárulnak. A Magyar Remekírók népszerű sorozatában megjelent Mikes-művek új, mértéktartóan 
modern helyesírásban kerültek az olvasók kezébe.32 A kritikai kiadás felhasználásával készült a Mikes
levelek külföldi szemelvényes német nyelvű kiadása.33 A megélénkült Mikes-tanulmányok s a szöveg-

24L'autobiographie d'un prince rebelle. Les Mémoires et Confessions de Francois II Rákóczi. 
KÖPECZI B. tanulmányával; a szöveget gondozta KOVÁCS I. Bp. 1977. 

iSA kuruc küzdelmek költészete. Sajtó alá rend. VARGA Imre. Szerk. Hopp L. Bp. 1977. 
26 Fólia Rákócziana, Szerk. HECKENAST Gusztáv és MOLNÁR M. Vay Ádám Múzeum Vaja 6. sz. 

1981. 
2 "Mercurius Veridicus 1705-1710. Bev. és jegyz. BENDA K.; ford. KENÉZ Győző. Bp. 1979. 
2 8Rákóczi Ferenc Vallomások és Emlékiratok. Szerk. jegyz. utószó HOPP L. Ford. SZEPES Erika 

és VAS István Bp. 1979. 
2'HOPP L., Rákóczi Művei kritikai kiadása megindulásáról. ItK 1975, 258-260, 
30Mémoires du prince Francois II. Rákóczi. .. - II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai. . . — 

Tanulmány és jegyz. KÖPECZI B.; a szöveget gondozta KOVÁCS I. Ford. VAS I. Bp. 1978. 
3 ' Törökországi Levelek és Misszilis levelek (1966), Az Epistoláknak és az Evangéliumoknak 

Magyarázattya (1967), Mulatságos napok és más fordítások (1970), Az Ifjak Kalauza (1974), A Mont-
pellier-i Catechismus (1982 óta kiadás alatt), s.a.r. HOPP L. 

32Mikes Kelemen művet Szerk. utószó HOPP L. Nyelvi lektor KELEMEN József. Bp. 1978. A 
benne közölt Mulatságos napok az Olcsó Könyvtár sorozatában is megjelent, Bp. 1980. 

33Briefe aus der Türkei. Ausgewählt und eingeleitet von Gyula ZATHURECZKY; übersetzt von 
Sibille BARONIN Manteuffel-Szöege; kommentiert von Thomas von BOGYAY mit einem Beitrag von 
Antal SZERB. Verlag Styria Graz-Wien-Köln 1978. 
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kiadási munkálatok megteremtették az alapját a régóta tervezett Mikes irodalmi szótár előkészítésé
nek,3 4 összhangban a XVIII. század első fele nyelvtörténeti vizsgálataival. 

A XVIII. század egészét átfogó, újabban kialakult kutatási téma a régi drámai emlékek feltárásával 
kapcsolatos. Európai művelődéstörténeti összefüggései és közép-kelet-európai vonatkozásai révén, to
vábbá hazai előzményeinek s az egész problémakör tanulmányozásának elhanyagolt voltát tekintve, 
hézagpótló s időszerű munkálatokról van szó.3 5 A Régi Magyar Drámai Emlékek sorozatának folytatá
saképpen megindult a XVIII. századi Drámai Emlékek sorozatszerkesztése (Kilián István és Varga 
Imre). Az egyes kötetek sajtó alá rendezése párhuzamosan folyik: jezsuita kollégiumi iskoladrámák 
szövegei (Alszeghy Zsoltné, Staud Géza), piarista, minorita, pálos és más katolikus rendek (Kilián I.), 
protestáns iskoladrámák (Busa Margit, Varga I.). A drámai szövegemlékek tükrözik a XVIII. században 
végbement döntő változást, az iskoladrámák nyelvének elmagyarosodását, a tematika elvilágiasodását, 
megteremtve ezáltal az iskolai színjátszás új korszakát. A munkálatok másik ága, a magyarországi 
iskolai színjátékok forrásainak és irodalmának közzététele. A sorozatszerkesztési (Hopp L.) tervezet és 
a gyűjtőmunkán alapuló előzetes felmérés szerint a jezsuita iskolai színjátszás (1561—1773) forrásai 
három kötetre (s.aj. Staud Géza), a többi katolikus iskolai színjátszási anyag egy kötetre (Kilián f.), a 
protestáns forrásanyag szintén egy kötetre (Varga I.) terjedne. A sorozat a felekezeti kollégiumok 
alapítása sorrendjében, az iskolai színjátszás kezdeteitől s az előadások egymásutánjában rendszerezve 
közli az adatokat. A kötetek tehát a magyar, latin, német, szlovák, román, francia nyelvű kéziratos és 
nyomtatott, töredékekből vagy programból, korabeli forrásból ismert darabok ellenőrzött adatait 
(címleírás, szerző, rendező, előadó osztály, dátum, forrás, lelőhely, közönség stb.), illetve a vonatkozó 
szakirodalmat tartalmazzák. Az iskoladrámák eddig nem sejtett méretű forrásanyaga a drámairodalmi, 
összehasonlító irodalmi, eszmetörténeti, történelmi tudati, szociológiai, pedagógiai, zenei, nyelvi, sceni-
kai stb. területen kiszélesíti a komplex értékelő munka alapjait. 

Irodalmi műfaji és műfajelméleti megközelítésben sajátos fejlődéstörténeti és differenciálódási fo
lyamat zajuk le a felvilágosodást közvetlen megelőző periódusban, különös tekintettel a létező műfajok 
s az irodalom felekezeti, egyházi vagy vallásos és világi jellegére, az irodalmi műfajok, s általában 
korabeli értelemben vett irodalom laicizálódására, elvilágiasodására, főleg a világi széppróza megszüle
tésére, a felvilágosodás kori művek morálfilozófiai és társadalomfilozófiai tartalmára, s az irodalom
szemlélet változására. Vörös Imre: Hazai francia-magyar fordításirodalmunk a korai felvilágosodás 
időszakában c. kandidátusi értekezése (1978) a fenti Összefüggések szemszögéből hozott figyelemre 
méltó eredményeket. A késő barokk vallásos és világias lírai műfajok és a politikai költészet mellett az 
epika jellemzője, hogy a fordításon és adaptáció nyomán a hazai regényműfaj csak a felvilágosodás 
korában születik meg; a dráma területén a sokáig élő s fokozatosan elmagyarosodó iskoladrámát ekkor 
váltja fel a hivatásos színjátszás és modern drámairodalom. Nyelvi tekintetben a magyar és latin 
együttélése jellemző a magyarországi regionális irodalmi nyelvek létezése, az egységes köznyelv fokoza
tos kialakulása, az egységesülési tendenciával járó, s a felvüágosodás évtizedeiben erősödő anyanyelvi 
mozgalom, nyelvújításra, nyelvápolásra törekvés, a nyelvi öntudat és a nemzeti közösségi tudat össze
függésében. 

Az irodalmi műveltség rétegződését és társadalmi bázisát jellemzik a főúri irodalmi törekvések, a 
nemesi irodalmi, a felekezeti értelmiségi vallásos irodalmi, polgári tendenciák. Ez utóbbiakkal függ 
össze a tudománytörténetileg fontos História Litteralia létrejötte. A század derekára kialakult nemesi 
(köznemesi) polgári írói értelmiség a felvüágosodás korában tovább rétegződik. Az alsóbb szintű nép
szerű (ponyva s kalendárium) irodalmiság is nyomon követhető. A század népi-paraszti műveltségének 
feltárását segíti elő és alapozza meg a XVIII. századi kalendáriumok regesztajanak gyűjtőmunkája 

34A Mikes-szótár erdélyi sürgetőinek (Márton Gyula, Szabédi László, Szabó T. Attila, Szigeti 
József s mások) törekvése találkozott hazai nyelvészeink támogatásával, s a Nyelvtudományi Intézet 
Szótári osztályának egykori vezetője, Kelemen József kezdeményezésére és javaslatára az előkészítő 
munkálatok meg is indultak, az ELTE Mai Magyar Nyelvészeti Tanszékének vezetője, Szathmári István 
segítő közreműködésével. Kelemen József betegsége és sajnálatos halála után a Tanszék munkatársa, 
Fülöp Lajos kapcsolódott be a gyűjtőmunka folytatásába, a szótári címszóanyag előkészítésébe. 

3SVö. Kilián István és Staud Géza beszámolóját a hazai iskoladrámák feltárásáról. Magyar 
Könyvszemle 1980. 199-204. 
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(Dukkon Ágnes, Nagy László, Kókay György), amely a nem magyar nyelvű kalendáriumok számba
vételére is kiterjed. A magyarországi latin irodalom kutatása szerény keretek között folyik. A XVIII. 
századi hazai latinság tanulmányozásának része volt az Országos Levéltár Revisio Librorum aktáiból 
való regeszták készítése (Kenéz Gyó'zó'), s a cenzúraanyag feldolgozásának megindulása (Szörényi L., 
Nagy L.). Latin munkacsoport működik a szolnoki Verseghy Könyvtárban. Továbbra is célunk a 
XVIII. századi magyarországi latin irodalmi témákon dolgozó szakemberek ösztönzése, a korabeli latin 
irodalmi műveltség kutatása, s a latin nyelvű irodalom (nyomtatott és kéziratos) könyvtári és levéltári 
állományának annotált módszerű áttekintése. Fontos feladat a XVIII. századi magyarországi nyomta
tott művek bibliográfiájának (OSzK) elkészítése (Petrik átdolgozása és kiegészítése). 

A magyar felvilágosodás kutatása 

A felvilágosodás kutatása nagyobb hagyományokra tekinthet vissza, mint az ún. korai felvilágoso
dás időszaka. De az újabb munkálatokat nem csupán a hazai hagyományok folytatása ösztönzi,36 

hanem az újabb anyagfeltárás, a régebbi eredmények kritikai átértelmezése, s az új nemzetközi tájéko
zódás modern megközelítéseket kínáló módszereinek választéka is.3 7 A felvilágosodás ideológiai irány
zatának s eszmei-filozófiai jellegének európai értelmezéséből újabb nemzetközi együttműködési lehető
ségek és feladatok is következnek. Ezen belül a közép-kelet-európai összefüggések tisztázásának kér
dései is szem előtt tartandók. 

Fontos szerepet töltenek be a felvilágosodás kora legnagyobb költőjének életművével kapcsolatos 
kutatások. A Csokonai-tanulmányok fellendülése nem vesztett erejéből a költő halálának kétszázadik 
évfordulóját követő években sem. Megjelentek Szauder József posztumusz írásai, Julow Viktor és 
Szilágyi Ferenc kötetei s számos dolgozat.3 8 Debrecenben megindult a régóta húzódó Csokonai összes 
művei kritikai kiadás (sorozatszerk. Julow Viktor) is.39 Az egyes kötetek sajtó alá rendezői, szer
kesztői, lektori munkája sokban hozzájárult a Csokonai-filológia új eredményeinek megalapozásához, 
fellendítette a poétikai s az életrajzi kutatásokat, a költői életmű stílusrétegeinek és stílusszintézisének 
vizsgálatát, eszmetörténeti kérdések új szempontú tanulmányozását. 

A hazai felvilágosodás kutatásának előrehaladását és a magyar irodalomtudomány régi adósságának 
törlesztését szolgálja Bessenyei György összes művei kritikai kiadás (sorozatszerk. Szauder József, 
majd Bíró F., Kókay Gy-, Tarnai A.) gondos előkészületek alapján történt megindítása is.40 A magyar 
felvilágosodás első fő alakja körül kibontakozó szervezett munkálatok összefüggnek a felvilágosodás
nak mint történetüeg meghatározott eszmei-füozófiai mozgalomnak értelmezéséből adódó új kutatási 
feladatokkal. Ezt tükrözi a 15 kötetre tervezett sorozat műfaji ciklusainak aránya is. Az első, a 
filozófia, publicisztika, történetírás körét felölelő ciklusba küenc kötetnyi régen kiadott és kéziratos 
forrásanyag kerül. A filozófiai inspirációval készült, szorosabban vett szépirodalmi munkák, színmű
vek, költemények, regény - három ciklusába csupán négy kötet sorolható. A levelezések, dokumentu
mok csoportja két kötetre terjed, s az utóbbi csak a legfontosabb iratokat tartalmazza. Az MTA 
Irodalomtudományi Intézete XVIII. századi osztálya tervmunkái keretében, egyetemi, főiskolai szak-

36 Vö. elsősorban WALDAPFEL József, A magyar irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 19633; 
JANCSÖ Elemér, A felvilágosodástól a romantikáig. Bukarest 1966; Szauder József és Julow Viktor 
említett munkáit 

37Vö. A Helikon VF különszámait: A XVIII. század és a felvilágosodás irodalma. 1973. 4. sz. -
Irodalom és felvilágosodás Helikon VF 1981. 4. sz.; BÍRÓ Ferenc, A felvilágosodás kori magyar 
irodalom értelmezéséhez. ItK 1979. 316-328; uő. La Philosophie des Lumiéres et György Bessenyei 
(1741-1811). Acta Litteraria 1982. 255-264. 

38 SZAUDER József, Az éj és a csillagok (Tanulmányok Csokonairól). Szerk. SZAUDER Mária. 
Utószó BÍRÓ F. Bp. 1980; JULOW Viktor, Árkádia körül Bp. 1975; SZILÁGYI F., Csokonai nyomá
ban. Bp. 1981; Csokonai Vitéz Mihály Beszédei Előszó és jegyz. SZIGETHY Gábor. Bp. 1982.* 

39 Csokonai Vitéz Mihály Összes művei Szerk. JULOW V. A szerk. munkatársa SZILÁGYI F. 1. k. 
Költemények. 1785-1790. S.a.r. SZILÁGYI F. Bp. 1975; Színművek 1-2. k. 1793-1794, 
1795-1799. S.a.r. PUKÁNSZKYNÉ Kádár Jolán. Bp. 1978. • 

40BÍRÓ F.,/1 Bessenyei kritikai kiadás megindulása és a felvilágosodás kutatása. Helikon VF 1973. 
630-631. 
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emberekkel együttműködésben létrejött hosszú távú vállalkozás A Holmi kiadásával4' indult meg. 
Bessenyei művei a Magyar Remekírók sorozatában is helyet kapnak.4 2 A Bessenyei életmű feltárásával 
kapcsolatos összehasonlító módszerű, és műveló'déstörténeti, tágabban vett filozófiai, vallási, művé
szeti, politikai stb. igényű kutatások és irodalmi feldolgozások elősegítik a felvilágosodásnak, mint 
eszmei-filozófiai mozgalomnak mibenlétére, európai forrásaihoz fűződő viszonyára vonatkozó, a 
közép-kelet-európai kultúra szemszögéből felmerülő s tisztázásra váró kérdések elmélyültebb vizsgála
tát. A magyar felvilágosodás jelképes kétszáz éves évfordulója jegyében megrendezett nemzetközi 
mátrafüredi kollokvium résztvevői jelen voltak a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
névadó ünnepségén, megtekintették Bessenyei tiszaberceli szülőházát s megkoszorúzták a hazai felvüá-
gosodás vezéralakjának síremlékét. 

Az irodalmi hagyományok ápolásával kapcsolatos Verseghy Ferenc, a „Marsiliai ének" átültetője 
életművének gondozása. A felvilágosodás költője, fordítója, nyelvtudósa, esztétája s elméletírója, az 
enciklopédikus műveltségű író életműve alkalmas tárgya a hasznos műhelymunkának, s hogy vele 
összefüggésben vizsgáljuk kora irodalmi életét, nyelvújítási vitáit, esztétikai és elméleti polémiáit. A 
szolnoki Verseghy Könyvtár latin munkaközösségének kiadványai rendkívül eredményes munkáról 
adnak számot. Mintegy évtizede kezdődött el Verseghy legterjedelmesebb latin nyelvű munkájának 
magyarra fordítása és közreadása. Az Analytica institutionum linguae Hungaricae (I—III. k. Buda 
1816-1817) összefoglaló nyelvészeti és esztétikai műve az évek folyamán - a fordítói munkaközösség 
kiváló teljesítménye és Szurmay Ernő szívós szerkesztői irányítása révén - tizenkét füzetben megvaló
sult.4 3 Sőt, Verseghy kéziratban maradt írásainak első kötete is napvilágot látott. 

A magyar felvilágosodás irodalmi kultúrájának különféle területeit érintő műhelyszerű és egyéni 
munkák a kutatások több irányú kibontakozását tanúsítják, összhangban áll ez azzal az irodalomtör
téneti irányzattal, hogy az irodalomtörténész - az irodalom belső összefüggései mellett - minél 
szélesebb eszmetörténeti távlatok nyitására törekszik, s ezért a felvilágosodás korában a legszélesebb 
tematika kialakítását és tárgyalását tartja célravezetőnek. A XVIII. század alapkérdéseit érintő, az 
irodalomtudat, az irodalomtudomány történetét feldolgozó kritikatörténeti munkálatok idevágó 
eredményei, a Szauder József, majd Tarnai Andor irányításával folyó akadémiai intézeti vállalkozás 
tervbe vett kötetei az egyetemi szakemberek bevonásával készülnek.44 Irodalomszociológiai jelentő
ségén túlmenően az irodalmi élet szemszögéből is említésre méltó az író, a könyv és az olvasó kapcsola
táról szóló művek megjelenése, az olvasói ízlésváltozás, a tudatos közönségszervező tevékenység és 
olvasási kultúra bemutatása, a nemzeti művelődés és társadalmi átalakulás fényében.4 5 E problémakör 
sajátos vetülete a hírlapirodalom megszületése és szerepe az irodalmi életben, amely sajtótörténeti 
összefüggéseiben feldolgozásra került.46 Ennek kapcsán külön is kiemelkedő a magyar sajtó történeté
nek új szintézisében a felvilágosodás sajtójáról készült része. A műveltségi rétegek tanulmányozása 
terén végzett kutatások több irányúak. „Két korszak határán" mozog a Teleki Józsefről szóló alapos 
monografikus igényű könyv.4 7 A kollégiumi iskolakultúra egy kevésbé ismert művelődési területre 

4 lA Holmi. Sajtó alá rend. BÍRÓF. Bp. 1983. 
42Bessenyei György művei Szerk. jegyz. utószó BIRÓF. (sajtó alatt). 
4 3 VERSEGHY Ferenc, A magyar nyelv törvényeinek elemzése. Analyticae institutionum linguae 

Hungaricae. Ford. BARTHA Lászlóné, BOROK Imre, GYŐRI Gyula, IMRE István, LUKÁCSI Hubá-
né, SZÁZ Kázmér. Lektor SZÖRÉNYI L. Szerk. SZURMAY E. Kiad. a Verseghy F. Megyei Könyvtár. 
Szolnok 1972-1979. 1-3. rész, 1-12. füzet.- Verseghy Ferenc kiadatlan írásai. A szöveget gondozta, 
jegyz. DEME Zoltán. Szerk. és előszó SZURMAY E. Kiad. a VERSEGHY F. MK Szolnok 1982; in 
Memóriám Verseghy Ferenc 2. Emlékkönyv a Szolnokon 1982, dec.3-án tartott tudományos ülésszak 
anyagából Szerk. SZURMAY E. Szolnok 1983. 

44>1 magyar kritika évszázadai Szerk. SÖTÉR I. l.k. Rendszerek. A kezdetektől a romantikáig. 
Szerk. CSETRI L. és TARNAI A. Bp. 1981. 

4 s FÜLÖP Géza, A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 1978. 
46KÓKAY György, Könyv, sajtó, irodalom a felvilágosodás korában. Bp. 1983 (sajtó alatt). A 

magyar sajtó története I. 1705-1848. Szerk. KÓKAY Gy. Bp. 1979. 
4'CSANAK Dóra, Két korszak határán. Teleki József a hagyományőrző és a felvilágosult 

gondolkodó. Bp. 1983. 
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irányítja figyelmünket.48 Akárcsak Benda Kálmánnak a korszak paraszti műveltségéről megjelent 
írása;4 9 a történeti kutatás egyébként sok tanulságul szolgál az irodalomtörténészeknek a közös forrás
területen. A felvilágosult eszméktől is táplált kulturális recepció vizsgálatára is akad példa a szomszé
dos lengyel és a magyar irodalom viszonylatában.50 örvendetes, hogy egy XVIII. századi magyar 
költők kötete is megjelent a Magyar Remekírók sorozatában.51 Számon tartandó a „Magyar tallózó" 
sorozatban kiadott s már említett Faludi prózai műveiből készült válogatás, illetve a „Magyar Hír
mondó" sorozat olyan kötetei, mint Kónyi anekdotáskönyve, Bod Péter írásai, Virág Benedek törté
neti műve vagy a Nemzeti Könyvtár művelődéstörténeti sorozatában megjelent szemelvény az első 
magyar nyelvű újságból, Rát Mátyás Magyar Hírmondójából,5 2 Bessenyei Tolerantia c. kéziratos művé
nek sokszorosított megjelentetése a nyíregyházi Tanárképző Főiskola kezdeményezése volt.5 3 

A megvalósulás stádiumába került a felvilágosodás kori, XVIII-XIX. századi levelezések régóta 
sürgetett ügye. A „Fontes ad históriám litterariam Hungáriáé spectantes" sorozatba illeszthető levele
zés-széria előkészületei a XVIII. századi osztály s a mellette működő XVIII. századi Munkaközösség és 
az ELTE Régi Magyar Tanszék közti együttműködés keretében folynak, Tarnai A. sorozatszerkeszté
sében. A többnyelvű (magyar, latin, német, részben francia) levelezések távlati programjában található 
a Ráday család, Amadé László, Aranka György, Péczeli József, a Radvánszkyak stb. levelezésgyűjte
ménye; külön megoldást igényelnek az ún. tudós levelezések (Bél Mátyás, Cornides Dániel, Dobai 
Székely Sámuel, Horvát István, Jankovics Miklós, Kovachich M. György, Köleséri Sámuel, Pray 
György, Ribay György, Veszprémi István...), amelyek túlnyomó többségükben latin nyelvűek s 
közép- s kelet-európai érdekűek. 

A kiadóhoz kerülnek a népköltészet és az irodalomtörténet határterületéről az utóbbi években 
készült dolgozatok, a folkloristák és irodalomtörténészek megújult együttműködésének biztató jele
ként, nemzetközi részvétellel összeállított gyűjteményes kötet formájában (szerk. Hopp L., Kőllős L, 
Voigt V.). A társtudományok területéről kiemelkedőnek tartjuk az MTA Művészettörténeti Kutató 
Csoportjának kiadványát, amely a hazai felvilágosodás újabban fellendült művészeti szakterületének 
eredményeit foglalja össze.54 A vizsgált korszak kialakítását indokló elméleti megalapozás, a magyar
országi társadalmi átalakulás és a művészet összefüggéseinek elvi s módszertani problematikája általá
nos tanulságokkal szolgálhat a felvilágosodás kultúrájával foglalkozóknak. A sokrétű, bár nem egyen
letesen feltárt forrásanyag differenciált feldolgozása mind művészetelméleti, mind stílustörténeti szem
pontból elősegíti a felvilágosodás kultúrájának elmélyültebb ismeretét célzó közös törekvéseinket. S 
jóllehet a késő barokk és a klasszicizmus árnyalatainak s a rokokó problémáinak kutatásában esztétikai 
tartalmi s szemléleti téren a művészettörténet sajátos szempontjai érvényesülnek, a tanulmánygyűjte
mény más tudományágak, így az irodalomtörténet szemszögéből is hasznosítható. Érintkezési pontok 
és analógiák keresését ösztönzik a klasszicista építészetre, a képzőművészetek (elsősorban az ábrázoló 
művészetek: a festészet és a szobrászat, a grafika s részben az iparművészet) ágazataira kiterjedő 
írások. Hangsúlyozandó, hogy figyelemben részesültek olyan határterületek, mint a művelődés, az 
oktatás, műgyűjtés, könyvtári gyűjtemények és az olvasóközönség, a színház stb. Figyelemre méltó az 

4 8 BAJKÓ Mátyás, Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idején és a reformkorban. Bp. 1980. 
4 9 BENDA Kálmán, Emberbarát vagy hazafi? Tanulmányok a felvilágosodás korának magyaror

szági történetéből. Bp. 1978; NIEDERHAUSER EmU: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Euró
pában. Bp. 1977; BORECZKY Beatrix, A magyar jakobinusok. Bp. 1977 (Magyar História sorozat). 

S0HOPPL.)J4 lengyel literatúra befogadása Magyarországon, 1780-1840. Bp. 1983. 
5'Magyar költők 18. század. Sajtó alá rend., jegyz. MEZEI Márta, Bp. 1983. 
52KÓNYI János, A mindenkor nevető Demokratikus. Szerk. BÍRÖ F. Bp. 1981; Bod Péter Magyar 

Athenas. Szerk. TORDA István. Bp. 1982; Virág Benedek Magyar Századok. Szerk. utószó MEZEI M. 
Latin részletek ford. WIMMER Éva. Bp. 1983; Magyar Hírmondó. Az első magyarnyelvű újság. Válo
gatás. Szerk. KÖKAY Gy. Bp. 1981; s megemlíthető Fazekas Mihály Müveinek kiadása a Szépirodalmi 
Kiadónál. Szerk. JULOW V. Bp. 1982. 

53 BESSENYEI György, Tolerantia 1778. Szerk. NÉMEDI L. Nyíregyháza 1978; vö. még 
OROSZNÉ DEÁK Judit, Bessenyei György pedagógiai gondolatai Nyíregyháza 1979. 

SA Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok. Szerk. ZÁDOR Anna és SZA
BOLCSI Hedvig. Bp. 1978. 
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a kölcsönös érdeklődés, ahogy a szerkesztők szem előtt tartjak az irodalomtudománynak a XVIII. és 
XIX. század fordulója körüli (kb. 1770/80-1820/30 évtizedekre vonatkozó) új szempontú vizsgálódá
sait, amelyek viszont komplex jellegüket s tudománytörténeti tanulságaikat, kutatási irányukat te
kintve, a képzőművészetek és az irodalom analóg jelenségeire is utalnak. Egyaránt felmerülnek a 
művészet, az irodalom és a társadalom kölcsönhatásának kérdései, az ízlésváltozás tartalmi, eszmei 
szempontjai, valamint a különféle rétegek ezzel kapcsolatos magatartásának, a befogadás gondos vizs
gálatára váró problémakörei. A felvilágosodás jellegzetességeinek (pl. a klasszicizálás, racionalizmus, 
filozófiai áramlatok, világiasság, polgárias igények, vallási reformirányzatok, politikai eszmék, nemzeti 
tudat, új tematikai érdeklődés, új műfajok, változó stílusformák s ezek keveredése stb.) tanulmányo
zása is felvet közös gondokat, még abban a vonatkozásban is, hogy ezek együttese általában nem 
jelentkezett nálunk a maga teljességében. Másrészt a magyarországi művészettörténet összképén belül a 
kutatás előterébe került a párhuzamos tendenciák, együttélő vagy egymást keresztező stílusáramlatok 
jelenségének tanulmányozása, mely hosszú távú feladat a felvilágosodás kultúrája kutatási program
jának, az irodalomtörténeti rendszerező, elemző munkának is része. Az újabb művészettörténeti tanul
mányok a felvilágosodás kori kutatások új tendenciáit érzékeltetik, s a kibontakozó munkaprogram 
folytatásának főbb szempontjait is tartalmazzák, ami az irodalomtudományi feladatokkal összhangban 
mérlegelendő. 

összegezésképpen elmondható, hogy az évtizedes tudományszervező munka s a különféle szakmai 
műhelyek közti együttműködés kedvező gyakorlata meghozza gyümölcsét, a XVIII. századi, felvilágo
sodás kori kutatások érzékelhető fellendülését. Ezúttal a megvalósuló program eredményeire tettük a 
hangsúlyt, nem beszélve a más korszakokban is mutatkozó nehézségekről, a tudományos utánpótlás 
problémáiról, a kutatási tematika kiterjesztésének objektív (anyagi, kiadási, személyi stb.) korlátairól, 
a hazai és külföldi együttműködést hátráltató egyéb tényezőkről. A hosszú távú XVIII. századi kuta
tási program szem előtt tartásával folytatandó az eddigi szolid eredményekre támaszkodó, közös 
erőfeszítésekre épülő kutató és tudományszervező munka. Továbbra is igyekezni kell az egyensúly 
megteremtésére a XVIII. századi irodalomtudományi munkálatok két fő kutatási ágazatában, a texto
lógiai munkálatokkal párhuzamosan folyó irodalomtörténet-írás és a vele szorosan összefűzó'dő elvi 
alapokat érintő irodalomelmélet tanulmányok terén. Az irodalomtudomány azáltal, hogy az iroda
lommal mint művészeti-esztétikai, történeti-társadalmi jelenséggel foglalkozó tudomány, a XVIII. szá
zad kutatásában is lehetővé, ill. szükségessé teszi a magyar felvilágosodás irodalmi kultúrájának európai 
kontextusban való szemléletét. A hazai eredményeknek ilyen összefüggésben történő publikációja 
elősegíti a szakterület bekapcsolódását a nemzetközi tudományosság vérkeringésébe. Ilyen célokat is 
szolgál a magyar és a lengyel felvilágosodás fő kérdéseit összefoglaló Les Lumiéres en Pologne et en 
Hongrie c. nemzetközi együttműködéssel készült gyűjteményes kötet.5 5 Ebből a szempontból is igen 
hasznos a Société Hongroise dÉtude du Dix-huitieme siécle s az újabban alakult Österreichische 
Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts kapcsolatfelvétele s a XVIII. századi osztály kereté
ben lefolyt budapesti eszmecsere. A XVIII. századi magyar irodalomtudományi kutatások fokozódó 
nemzetközi jelenlétének is része lehet abban, hogy a Société Internationale etÉtude du XVIIIe siécle 
6. brüsszeli kongresszusának elnöksége a társaság 1987-ben esedékes 7. kongresszusának színhelyéül 
Budapestet választotta. 

Hopp Lajos 

5 sLes Lumiéres en Pologne et en Hongrie. Réd. F. BÍRÓ, L. HOPP, Z. SINKO. Bp. 1983 (kiadás 
alatt). 
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