Reneszánsz-kutatók konferenciája
kezdődött Visegrádon
Politikai gondolkodás és tör- pozíeióinak
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egyébVisegrádon egy hétig tax'- ként az irodalmi jelenségek
tó tudományos ülésszak kez- társadalomtörténeti összefügdődött A tanácskozás jó gései érdekelnek íegjobban.
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tr-k tágítására, tudományos lépést tartbni a külföldön foí
lomkincsünk gazdagításá- lyó reneszánszkutatásokkal 'is.
ra, és arra is, hogy hasznos Ktoniczay Tibor fáradhatatismereteket nyújtson a rene- lapsága jó biztosíték erre. Ö
szánsz egy nálunk kevésbé is- az egyik szerkesztője a Nemmert problémakönéről.
zétközi összehasoniító Iroda— Sokáig az a felfogás volt lomtörténetí Társaság négyköuralkodó, elsősorban Szekfú tetes, Kurópai reneszánsz cíGyula és Horváth János véle- Hlű íiagyszabású vállalkozásáménye alapján, hogy a ma- nak. Elindítója volt a Studia
gyarországi reneszánsz Mo- Húmanitatis címü idegen nyelháccsal lezártnak tekinthető vű sorozatnak is, amelyben
— mondja Varjas Béla, a re- rúár megjelent az olasZ— maneszánszkutató osztály vezető- gyár tanulmánykötet. s hamaje. — Még a korábbi évtjze- rosan napvilágot lát a Gorkij
dek kitúnő tudósai közül is so- IntézetteL közösen szerkesztett
kan úgy véiték, hogy ama- ' gyújtemény,
gyar reneszánsz és humaniz— A magyarországi renemus kultúránk fejlődéséoen szánszkutatások küiön fejezecsak rövid ideig tartó közjá- te a latin nyelvú ' irodalom.
ték volt. Ma lényegében Per^ze anélkül, hogy me'reven
1640-nel, illetve a manieriz- elvalasztanók a magyartól. A
mussal szabjuk meg a határt költészetben ugyan a XVI.
A reneszánsz olyan európai században a magyar mellett
stílusirppyzaf és eszme^raih-. háttérbe szorul a latín, de a
lat, arheíynek hatás^ több: nünt^tu'döínányos .’irodalotn. tpvábbmásfél századig . ,
ra fs megőr^l nemzetközi íatin
a iítágyór 'múvelődés és ifodaT yevdncsiqs^ * Zsámbqki, Forlomarcuiatát. A i^neszánsz em- gaéiQ. Istvánffy és Szamosközi
berkozpontú életszeflilélete és iatinul írták' műveiket.
új kritikai szelleme JjlurópaT- A reneszánsst renascentes
sZerte erjesztője és elindítója ^e'rae erédetileg a tudomány
lett a modern nemze-ti nyelvü
.a2 irodalom újjászületését
irodalmaknak, miután fölfedez^ * jeléntette. A XV—XVI. száte, hogy az anyanyelv éppoly ^^i nagv szellemi megúiulás,
tökéletes irodalmi kifejezőesz’' •fön.enqülés ( azonban a tudoközzé fejleszthető, mint a
’és xrodalöm területén
klasszikus iatin és görög, E kívüj más jelenségekre is kifolyamat kiteljesedése pedig terjedt.
mélyen belenyúlt a XVI., sőt
‘ az élet minden terén
a XVII. századba is, A sort az
• 1,11 r '.
' ■
olaszoknál Machiavelii, Arios- éreztette hatását. így a polito nyitja, a fráneiáknál Ron- tikai gondoikodásban, a vallásard és köre foiytatja, majd si-ei'kölcsi ideoiógiában és teraz angoioknál Sidney, Donne/ niészetesen a művészetekben.
Shakespeáre, a spanyoloknál Minthogy a tudomány, iroCepvantes zárjá. Hasonlókép- dálono\ és a művészetek küpén alakult a helyzet Közép- * löribözó ágai kölcsönhatásban
és Kelet-Európában is, hiszen élhek egymással, a reneszánsz
a horvát’ komédiaíró Drzic, a , iijodxúmát sem lehet légüres
lengyel Kochanowski, a ma- térben, az élet többi jelenségyar Balassi Szintén a XVI. * geitől elkülönítve vizsgálni.
s^izad gyermeke. a. nemzeti Ezéft együttműködünk ^törté*nyelvú renészánsz/ ■ ÜálháÍAt-né^zfekkei, az egyháztörténet
lanja. A reneszánsz mind a. szákémberéivel, zenekutatókköitészetben, mind a tudo- ' Ual, múvészettörténészekkei. A
mányban az evilágban boldo*. •mág^qrör^zá^i renészánsz épíguJnj kjvánó ember érzeimeiszobrászat, díszitömünek és gondolkodásának ki- vés2et különösen Balogh Jobontakozását segítette elő. Ám ' láh, Radocsay Dénes, Fenrné
á reneszánsz emberének rá Tóth Róza kutatásai és mélkellett döbbenie. hógy feszme?’ tatásai tévén váit ismertté. A
nvét, az önmaga és a világ hírés Kórvin Könyvtár, törtéközt megálmodott teljes har- > netét Csapodi Csaba é? Gármóniát nem tudja megvalósí- doiiyi Kiára dolgozta fel.
tani. Ebben jelentkezett a reNálunk eddig keveset
neszánsz válsága, amelv egy- fóglalkoZtak a reneszánsZ pofelől a manierizmus rafinált- Htikai gondolkodásával és törezoterikus. befeléforduláshoz ténetszemléletével, amelynek
vezetett. másfelől a barokk viszont kültoidön igen nagy
látványos káprázatában kere- irodahna van. Idehaxa a renesett menedéket.
özánsz idején külön elméleti
— A magyarországi renea politikai magatartásról.
szánszkutatás alapjait a múlt a történetírás elveiről. áliamszázadban Abel Jenő, Hegedüs elméfeti kérdésekrol, KovacsóIstván, Szilády Aron, a hazai && Farkas erdélyi kancellárhumanista latin és' magyar óak az ország kormányzásáról
nyelvű irodalom kitűriő isme- szóló.rovid fejtegetésén kívül
rői vetették meg. Publikáeiós nJni s^ületett. Hogvan alakult
munkásságuk a renesZánsz kor-7 idehaza a humauista történetból ránk maradt hatalmas fel- írás Bórtfinitől Szamosköziig.
táratlan irodalmi forrás&nvag- miként hatott például Machianak csak kís hányada térjedh^q. V^1U’
^hnyiben .vojt Kotett ki. A két világháború kö-”' vacsóczy • államigazgatási elzött Juhász László latin kiad- f tnéletének példája a velencei
ványsorozatával folytatódott a köztársaság szervezete? Ezek
munka. KitűnŐ monográfiák csák ^kiragadott kérdések a?
ettekw mint Husztf József ülésszak rendkívül sokágú
Pannonius*életrajza és 4?roblémaköréből. A prograHorváth János A magyar iroKlaniczav Tibor és Bónis
Üahnl tnüveltség mégoszlása, '.Györ^y állította össze. A pdlicínjüf mupkúja, Alaovető vát- '[ttkai feszniék szerepe a renepz.ist a felszabadulás hozntt. szansz kon irodalmakbancimElkészült Balassi Bálint mel Köpeczi Béla tartotta a
Székehi
életművének. majd Rimav Já- megnyitö elöadást
nos költeményeinek kritikai Gvörgv Politikai elmélet és
kiadása megindult a Régi ma- politikai valóság című beszágyar koltők tára XVII. századi molóia ugvancsak naav érdeksorozata és a Bibliotheca Hun- lodést keltett. Az előadások
garica Antiqua hasonmásso- nagv része azonban még hátrarozata. Marxista szellemű ta- van.
— Az érdeklődök számáh-oz
nulmányok. monográfiák. kötetek sora jelent meg Kardos viszonvítva kedvezőtlenek a
Tiboi’, Klaniczay Tibor. Bán reneszánszkutátás.
Imre. Gerézdi Rabán. Komszemélvi feltcteleL
locszki Tibor és Pirnát Antal
jóvoltából.
Nagy gondot okoz az után— Az 1950-es évektől egyre pótlás, biszen még a régi matöbb kutató szentelt figyelmet gyar ’flyelvú irodalmi anyag
a korábban háttérbe szorult megértóséhez és magvarázatához is élengedhetetlen a latin
társadalomkritikai
nyeíy ismerete. A lativ nyelr. tudás .katasztro'ális visszaesékérdéseknek.
se' mávts érezteti bánitó hatá?zzel együtt a magyarorszá- , sát a tudomdnyos kutatásbqn.
,
humanizmus eredménvei- Pedig a rfenés^ángzkutatásnkaf
nek. Ebben az időben került nem hanyagolhat’uk el. Mársor a reformáció irodalmának csak azért s^m. me»*t nemze.ti
társadalmi-kritikai értékélé?é- nyelvű írodaJmunk. újkori
rek Jelentékenv koltöi és pró- modern gQndoikodásunk, vizai múelemzések születtek. Si- lágszemléíetünk ey<'kerei a rekerésen zárult jó néhánv tör- neszánszból sarkadtak ki —
téneti-poétikai vizsgálat. Ba- mondta befeíe^ésíü Varin« BéJassi vecs- és cikluskom- la.
Korompay János

