
tudatosító, forradalmi Ifjú Németországgal való kapcsolatáról nem, és hogy Kölcsey népies 
törekvéseit csikóbőrös kulaccsal és mázas tányérral próbálják illusztrálni. (Kölcseyét, akitől 
az ilyesmi végképp távol állott, akit az 1816 —1817-es évek jobbágy ínsége, éhen felfordult 
szegényparasztok tömege döbbentett rá arra, amit „A szatmári adózó nép állapotáról" és 
„A sorsvonás tárgyában" feltárt.) Az ilyen mozzanatok, vagy az, hogy Victor Hugo, Lamen-
nais, Mickiewicz és Hegel képmásai hiányoznak, kirínak a kiállítás újszerű tónusából. 

Ezek a hiányosságok viszont könnyen korrigáihatók, s szükség is lesz a pótlásra, mert 
a tárlat évekre szól. S ezt az állandó kiállítást hamarosan követi az újabb, mely irodalmunknak 
1849 és 1905 közé eső szakaszát ismerteti majd meg — reméljük, hasonlóan magas színvonalon 
— a tanulni vágyó hazai közönséggel. 

Fenyő István 

Intézeti hírek 
(1967. július 1-október 31.) 

Hopp Lajos, Intézetünk munkatársa 1967. 
június 19-től július 3-ig Lengyelországban 
volt tanulmányúton. Varsói és gdanski 
könyv- és levéltárakban végzett kutatásokat 
„A lengyel irodalom interpretációja a magyar 
irodalomban a XVIII. század végén" című 
intézeti témájához. 

Bodnár György, Intézetünk munkatársa 
1967. május 11-től július 10-ig tanulmány
úton volt Angliában. Az I. világháború utáni 
angol kritikaelméletre vonatkozó kutatáso
kat folytatott a British Múzeum könyvtá
rában. 

Illés László, Intézetünk tudományos tit
kára 1967. július 10-től július 31-ig a Szov
jetunióban volt tanulmányúton. Moszkva és 
Leningrád könyvtáraiban a magyar emigrá
ciós irodalomra vonatkozó kutatásokat vég
zett. A Gorkij Intézet és Intézetünk együtt
működésének egyes kérdéseiről megbeszélé
seket folytatott / . G. Nyeupokojevával, R. M. 
Szamár innal, O. Jegorovval. 

* 
Jean Luc Moreau, az École des Langues 

Orientales magyar tanszékének professzora 
1967. augusztus 4-én látogatást tett Intéze
tünkben. 

A Magyar Történelmi Társulat alapításá
nak 100. évfordulója alkalmából rendezett 
tudományos ülésszak második napján, 1967. 
augusztus 24-én tartotta meg előadását 
Elekes Lajos „Történeti ismeret és szocialista 
tudat" címmel. A témához hozzászólt Sza
bolcsi Miklós, Intézetünk ügyv. igazgatója is. 

* 
Horst Frenz, a bloomingtoni Indiana 

University professzora 1967. augusztus 25-én 
előadást tartott intézetünkben, „Actual Prob
lems of Comparative Literature" címmel. 

A Nemzetközi Összehasonlító Irodalom
történeti Társaság (Association Internationale 
de Littérature Comparée, AILC) 1967. 
augusztus 30-tól szeptember 5-ig Belgrád
ban tartotta meg V. kongresszusát. A kong
resszuson Intézetünket 14 tagú delegáció kép
viselte, név szerint: Ferenczi Lászó, Hankiss 
Elemér, Hopp Lajos, Horváth Károly, Illés 
László, Klaniczay Tibor, Lukácsy Sándor, 
Miklós Pál, Sőtér István, Szabolcsi Miklós, 
Sziklay László, Vajda György Mihály, Varjas 
Béla, Vujicsics D. Sztoján. (E számunk Kró
nika-rovatában részletes ismertetést köz
lünk a belgrádi kongresszusról.) 

* 
Az SzTA Gorkij Világirodalmi Intézete, az 

Akadémia Irodalmi és Nyelvi Osztálya, vala
mint az Akadémián működő „A jelenkori 
világirodalom fejlődésének törvényszerű
ségeiével foglalkozó tudományos tanács 
1967. szeptember 4-től 7-ig ülésszakot rende
zett Moszkvában, a Gorkij Intézetben „A 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a 
világirodalom" címmel. Az ülésszakon Inté
zetünket Illés László és B. Szabó István mun
katársak képviselték. Illés László „A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom hatása a 
szocialista magyar irodalom fejlődésére" 
címmel előadást tartott a konferencián. Meg
beszéléseket folytatott B. Szucskovval, a 
Gorkij Intézet igazgatójával intézeteink 
együttműködéséről, részt vett és felszólalt a 
Voproszi Lityeraturi szerkesztősége által 
rendezett munkaértekezleten. 

• A Nemzetközi Összehasonlító Irodalom
történeti Társaság (Association Internationale 
de Littérature Comparée, AILC) belgrádi 
kongresszusának az európai irodalomtörté
netről hozott határozata értelmében 1967. 
szeptember 7-én megbeszélést tartott Inté
zetünkben Jacques Voisine, Saburo Ota, 
Henry H. H. Remak, Sőtér István és Vajda 
György Mihály. Megállapodtak abban, hogy a 
vállalkozás megkezdéseként próbaköteteket 
indítanak, amelyek konkrét irodalmi anyagon 
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tisztázzák a munka jellegével, formájával, 
módszerével kapcsolatos problémákat. A pró
bakötetek javasolt témái: az európai roman
tikus líra, a francia klasszikus dráma és utó
élete, az expresszionizmus mint egyetemes iro
dalomtörténeti irányzat. Az Intézetünkben ké
szülő két — a kelet-európai reneszánsz, illetve 
felvilágosodás problematikáját tárgyaló — 
tanulmánykötet is ilyen próbakötet jellegű 
lesz. 

* 
Szauder József intézeti főmunkatárs és T. 

Erdélyi Ilona munkatárs a Fondazione 
Giorgio Cini (Venezia) ösztöndíjával 1967. 
szeptember 4-től 28-ig Velencében tartózko
dott és részt vett a „Rappresentazione artis-
tica e rappresentazione scientifica nel »Secolo 
dei Iumi« "címmel rendezett nemzetközi tan
folyamon és megbeszéléseken. A kurzus „tan
könyvéül" szolgáló gyűjteményes kötetben 
— ,,Sensibilitá e razionalitá nel Settecento", 
a cura di Vittore Brarica, I—II. Sansoni, 
1967., 775 1. — megjelent Szauder József 
tanulmánya is, olasz nyelven, „Ispirazioni 
italiane nella cultura ungherese del Sette
cento" címmel. (215—227. 1.) 

* 

Varga László, Intézetünk munkatársa 
1967. szeptember 1-től 30-ig Lengyelország
bán volt tanulmányúton. Műfajelméleti kuta
tásokat végzett varsói és krakkói kön> v\ árak
ban, konzultációkat folytatott a Lengyel 
Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti 
Intézetének munkatársaival s a krakkói és 
lódzi egyetem tanáraival, többek között 
Henryk Markiewicz-csel és Stefánia Skwar-
czytískaval. 

* 
1967. október 2-án meglátogatta Intéze

tünk Összehasonlító Irodalomtörténeti Osz
tályát Jörg Buschmann, az Aufbau Verlag 
magyar lektora, aki jelenleg háromhónapos 
tanulmányúton van hazánkban és a modern 
magyar irodalmat tanulmányozza. Jörg Busch-
marin a belső szerkesztője annak a magyar 
lírai antológiának, amely az Aufbau Verlag és 
a Corvina közös kiadásában fog megjelenni, s 
amelyet Stephan Hermlin és Vajda György 
Mihály állít össze. 

* 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör az 
Utrecht melletti Amersfcortban, 1967. szep
tember 24. és október 3. között konferenciát 
rendezett „Korunk mérlegén" címmel, amely
re öttagú magyar delegáció utazott, Sza
bolcsi Miklósnak, Intézetünk ügvv. igazga
tójának vezetésével. Szabolcsi Miklós a kon
ferencián „Hogyan tovább a magyar iroda
lomtudományban?" címmel tartott előadást, 
melyet élénk vita követett. 

* 

1967. október 3-án látogatást tett Intéze
tünkben John W. Walldén, a svéd Nemzetközi 
Kapcsolatok Intézetének ügyvezetője; meg
beszéléseket folytatott Vajda György Mihály 
osztályvezetővel a magyar—svéd irodalom
tudományi kapcsolatok megteremtésének le
hetőségeiről. 

* 

1967. október 6-án látogatást tett Intéze
tünkben Victor Tapié, a Sorbonne professzora, 
és konzultációt tartott a barokk-kutatás 
problémáiról. 

* 

1967. október 13-án látogatást tett Intéze
tünkben Jan 0. Fischer, a prágai Károly 
Egyetem francia tanszékének professzora. 
A Klasszikus Osztály tagjaival folytatott 
konzultációt a nemzetközi Béranger-kutatá-
sokról. 

Vujicsics D. Sztoján, az Összehasonlító 
Irodalomtörténeti Osztály munkatársa 1967. 
július 25. és október 15. között a Jugoszláv 
írószövetség vendégeként 3 hónapos ju

goszláviai tanulmányúton volt. Részt vett és 
felszólalt azon a szimpóziumon, amelyet 
Marin Drzic ragusai vígjátékíró halálának 400. 
évfordulójára a zágrábi Jugoszláv Tudomá
nyos és Művészeti Akadémia és a Stanford 
University (California) rendezett Dubrov-
nikban „Marin Drzic a reneszánsz vígjáték
irodalom tükrében" címmel. Belgrádban, 
Növi Sadon és Zágrábban a magyar—jugosz
láv kaocsolattörténeti tanulmánykötet mun
kálatairól folytatott megbeszéléseket. 

* 

Az 1967. október 10. és 15. között Buda
pesten rendezett nemzetközi italianisztikai 
kongresszuson intézetünket Szauder József 
főmunkatárs képviselte. Ismertette és átadta 
a kongresszusnak az „Itália ed Ungheria" 
című intézeti kiadványt, korreferátumot tar
tott N. Frye „II mito del Romanticismo" 
című főelőadásához. Részt vett a kongresz-
szust Velencében befejező Giornate Vene-
ziane (október 16—18) munkálataiban. 

Rába György, Intézetünk munkatársa az 
olasz irodalom magyarországi népszerűsítése 
terén kifejtett munkásságéért olasz állami 
kitüntetésben részesült. Itália magyaror
szági nagykövete 1967. október 17-én ünne
pélyesen nyújtotta át Rába Györgynek a 
„Premio Roma"-t, Róma város aranypla
kettjét. 
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Rudolf Chmel, a pozsonyi Szlovák Tudomá
nyos Akadémia Idegen Nyelvek és Irodalmak 
Intézetének aspiránsa, 1967. október 11-től 
21-ig Magyarországon tartózkodott. Aspi
ránsvezetőjével, Sziklay s László intézeti 
munkatárssal konzultált a magyar—szlovák 
irodalmi kapcsolatok tudománytörténetéről 
készülő disszertációjáról; könyv- és levéltári 
kutatásokat végzett. 

* 
Kenyeres Zoltán, Intézetünk munkatársa 

1967. október 1-től 26-ig a Német Demokra
tikus Köztársaságban volt tanulmányúton. 
Berlinben a Humboldt Egyetem irodalomel
méleti tanszékének, Wilhelm Girnus és Ró
bert Weimann professzoroknak az irányítá
sával a mai német marxista irodalomelméleti 
kutatásokkal ismerkedett meg. 

Vajda György Mihály osztályvezető és Illés 
László tudományos titkár — a Deutsche 
Akademie der Künste vendégeként— 1967. 
október 9-től 26-ig a Német Demokratikus 
Köztársaságban tartózkodott. Az Akademie 
der Künste őrzi és dolgozza fel a XX. századi 
német írók egy részének irodalmi hagyatékát; 
ezeket az anyagokat és a feldolgozás módját 
tanulmányozták kutatóink. 

* 
Az Októberi Forradalom 50. évfordulója 

alkalmából a belgrádi egyetem szláv tan
széke 1967. október 25—26-án kétnapos nem
zetközi tudományos ülésszakot rendezett. 
Intézetünk részéről József Farkas munkatárs 
vett részt az ülésszak munkájában: október 
25-én orosz nyelvű előadást tartott „Az Októ
beri Forradalom tükröződése és hatása a 
korabeli magyar irodalomban" címmel. 

Varga Imre, Intézetünk munkatársa 1967. 
szeptember 30-tól október 27-ig Olaszország
ban volt tanulmányúton. Róma és Padova 
könyv- és levéltáraiban folytatott kutatáso
kat a későreneszánsz művészet tárgyköréből. 

* 
1967. október 16-tól 30-ig intézetünk ven

dége volt ján Milianik, a Szlovák Tudomá
nyos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézeté
nek tudományos munkatársa. 

* 
Roland Desné, a reimsi egyetem nancy-i 

filiáléjárjak professzora 1967. október 20-án 
Martinovics Ignácról, október 30-án pedig 
(„Francia marxista kutatások a XVIII. szá
zadi materializmusról5' címmel tartott elő
adást Intézetünkben. 

* 
Szeberényi Zoltán, a nyitrai Pedagógiai 

Fakultás magyar tanszékének docense 1967. 
október 1-től 31-ig Budapesten tartózkodott. 
A két világháború közötti csehszlovákiai ma
gyar líráról készülő disszertációjához gyűjtött 
anyagot a hazai könyv- és levéltárakban, 
rendszeresen konzultált Intézetünk több 
munkatársával. 

Oleg Rosszijanov, a Szovjet Tudományos 
Akadémia Gorkij Világirodalmi Intézetének 
munkatársa 1967. október 3-tól 31-ig Intéze
tünk vendégeként Budapesten tartózkodott. 
A magyar antifasiszta költészetről irandó 
tanulmányához gyűjtött anyagot a könyv- és 
levéltárakban. Megbeszéléseket folytatott In
tézetünk veztöségével a két testvér-intézmény 
együttműködésének problémáiról. A Magyar 
Pen Club október 18-án Pen-emlékéremmel 
tüntette ki. 
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