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N.I. Balasov, a moszkvai Gorkij Világirodalmi 
Intézet osztályvezetője az Irodalomtudományi 
Intézet különmeghívottjaként 1976 március ele
jén négy napot Budapesten töltött, hogy meg
tárgyalja a két intézet között később aláírásra 
kerülő együttműködési tervet az 1976- 80 âs 
időszakra. - Günther Greifenhagen, a ber
lini Zentralinstitut kutatója és külügyi titkára 
1976. március 30-tól április 6-ig Budapesten tar
tózkodott a két intézet közötti, az 1976-80-as 
időszakra szóló együttműködési terv kidolgozása 
céljából. A megvitatott tervjavaslat, ill. terv alá
írására később került sor. - D.F. Markov, a 
SZUTA Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézeté
nek igazgatója, valamint Ju. V. Bogdanov, inté
zeti igazgatóhelyettes 1976 április elején egy he
tet Budapesten töltöttek. Látogatásuk célja a két 
intézet közötti együttműködési terv aláírása volt 
az 1976-80-as időszakra. Egyhetes látogatása 
alatt Markov elvtárs tárgyalásokat folytatott az 
MTA Irodalomtudományi, Történettudományi és 
Nyelvtudományi Intézetének vezetőivel. — August 
Buck, a marburgi egyetem tanára, a nyugatnémet 
Senatskomission für Humanismusforschung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft elnöke 1976 
szeptemberében az Intézet meghívására Budapes
ten járt és „Das Selbstverständnis des Italieni
schen Humanismus" címmel előadást tartott. -
Claudio Magris, a torinói egyetem Germanisztika 
Tanszékének tanára 1977 novemberében az Iro
dalomtudományi Intézet meghívására Budapesten 
járt és előadást tartott „Das wilde Leben des 
alten Mannes" címmel Italo Svevo műveiről. 

* 

A francia kormány Bene Edét, a párizsi Magyar 
Intézet volt igazgatóját, az Akadémiai Pálmák 
Rendjének tiszti fokozatával tüntette ki. A kitün
tetést 1976. március 9-én Raymond Bressier, a 
Francia Köztársaság budapesti nagykövete nyúj
totta át. - A Clermont-Ferrand-i egyetemen mű
ködő Centre de recherches sur les relations du Mon
de Slave et de l'Occident nemzetközi kollokviumot 
rendezett 1976. március 12-14-én „A proletár-
irodalom problémái" témakörben. Az Intézet ré
széről ezen Illés László tartott előadást „Proletár-
kultúra vagy szocialista kultúra?" címmel. -
A berlini Zentralinstitut für Literaturgeschichte 
1976. március 23^án a Werner Mittenzwei akadé
mikus vezetésével készült „Dialog und Kontro-
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verse mit Georg Lukács" című kötetről rendezett 
egésznapos vitaülést, amelyen az Intézet részé
ről Illés László főmunkatárs vett részt. - Bónis 
György, az Intézet tudományos tanácsadója 1976. 
március 25-től május 10-ig a Pennsylvania State 
University (USA) történeti karán volt vendégpro
fesszor és előadásokat tartott a magyar jogtudó 
értelmiség történetéről, a rendi intézmények fej
lődéséről és a 18. századi országgyűlésekről, vala
mint szemináriumokat is vezetett. - Szabolcsi 
Miklós akadémikus, ügyvezető igazgató 1976 áp
rilis elején Lisszabonba utazott, az „Association 
Internationale des Critiques Littéraires" közgyű
lésére, ahol a szervezet alelnökévé választották. — 
Klaniczay Tibor akadémikust, az Intézetigazgató-
helyettesét a francia kormány május 18-án az 
Akadémiai Pálmák rendjével tüntette ki, május 
25 -én pedig — az európai reneszánsz kutatásában 
elért kimagasló eredményeiért - a franciaországi 
Tours egyeteme díszdoktorává avatta. - A VIII. 
Nemzetközi Esztétikai Kongresszuson (Darm-
stadt, 1976. augusztus 30-szeptember 3.) intéze
tünket Szabolcsi Miklós és Szili József képviselte. 
Szili József előadásának címe: „Az esztétikai 
tárgy ontológiai státusza". - A Tours-ban 1976. 
szept. 6-10 között (Fr. o.)rendezett III. Nemzet
közi Neo-latin kongresszuson Intézetünket Pirnát 
Antal és Szörényi László képviselte. Mindketten 
előadást tartottak: Pirnát Antal „Dudith András 
és Celio Secondo Curione" címmel, Szörényi 
László pedig Bernardus Pannagl osztrák-cseh neo
latin költő „Metamorphosis Metamorphoses" c. 
eposzának kapcsán a jezsuita „metamorphosis" 
műfajról. - Sziklay László előadást tartott 
Kazinczy Ferencről az 19.76. szeptember 14-19 
között Lüneburgban (NSZK) rendezett Studien
kreis für Kulturbeziehungen in Mittel- und Ost
europa konferenciáján. - Sziklay László 1976. 
szeptember 27. és október2. között Szomolány-
ban az Ivan Krasko születésének 100. évfordulója 
alkalmából rendezett konferencián a szimbolista 
líráról tartott előadást. - Kovács Hona, az Intézet 
XVIII. századi kutatócsoportjának tagja jelen volt 
és előadást tartott a II. Rákóczi Ferenc születésé
nek 300. évfordulója alkalmából Troyes-ban 
(Franciaország) rendezett kollokviumon (1976. 
október 10-13). Előadásának címe: „II. Rákóczi 
Ferenc francia nyelvű műveinek kézirathagyo
mánya." - A III. velencei-magyar kapcsolattör
téneti konferencián (1976 november) Szörényi 
László előadást tartott a magyarországi, közép-
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európai és olasz latin nyelvű jezsuita hőseposzok 
barokk hősideáljáról. - A franciaországi magyar 
hetek keretében Bene Ede 1976. november 23-án 
a magyar kulturális és irodalmi életről tartott elő
adást a Reims-i André Malraux Kulturális Köz
pontban, s ebből a témából adott interjút a fran
cia rádiónak is. December elején pedig az Orleans-i 
Egyetemen tartott előadást. - Hankiss Elemér 
részt vett és előadást tartott „Quality of Life 
Models" címen az UNESCO 1976. december 
6 -12 között tartott párizsi szakértői konferen
ciáján, melyet a szervezet Division of Socio-Eco-
nomic Analysis nevű osztálya szervezett. 

* 

Az Intézet Reneszánsz-kutatások Osztályának 
szervezésében 1977. május 18-án három külföldi 
kutató tartott előadást intézetünkben: Jean-
Claude Margolin (Tours) ,A neolatin kutatások 
helyzete és távlatai", Julius Domanski (Varsó) 
, A filozófiai skolasztikus és humanista fogalma", 
Maria Cytowska (Varsó) pedig „Erasmus és az an
tik filozófia" címmel. - Jaques Voisine, a párizsi 
Université de la Sorbonne Nouvelle összehason
lító Irodalomtudományi Tanszékének professzora 
1977. június 8-án előadást tartott intézetünkben 
„Cosmopolitisme et idée de nation dans les 

littératures occidentales a la fin du XVIIIe siécle" 
címmel. - Gerhard R. Kaiser, a giessen-i (NSZK) 
egyetem tanára 1977. szeptember 14-én előadást 
tartott intézetünkben „összehasonlító irodalom
tudományi kutatások a Német Szövetségi Köztár
saságban" címmel. - Jean-Luc Moreau, a párizsi 
Keleti Nyelvek Főiskolájának professzora 1977. 
október 19-én előadást tartott intézetünkben 
„Problémes de la traduction poétique " címmel. -
Jean Ehrard, a clermont-ferrandi egyetem pro
fesszora 1977 novemberében előadást tartott 
intézetünkben ,A propos de l'esthétique des 
Lumiéres: La „chaine" dans lüsprit des Lois" 
címmel. 

* 

Bene Ede 1977. márciusától júniusáig vendég
tanári előadásokat tartott a nancy-i egyetemen, 
valamint a clermont-ferrand-i és orléans-i egyete
men is. - ,A romantika tipológiája" című nem
zetközi kongresszuson (Belgrád, 1977. április 
5-8) intézetünkből előadást tartott Sziklay 
László (,A kelet-európai romantika tipológiájá
hoz"), Fenyő István (,A magyar romantika iro

dalomelmélete") és Lukácsy Sándor („Roman
tikus költészet - szociális romantika") címmel. -
Lukácsy Sándor ,,Mítosz és utópia a magyar ro
mantikában" címmel előadást tartott a Société 
Francaise de Littérature Generale et Comparée 
limoges-i konferenciáján (1977. május 23-27) . 
- Varsóban ,A háború és a kultúra - 1939-45 " 
elnevezéssel 1977. szeptember 5—10 között ren
dezett nemzetközi konferencián intézetünket 
Illés László és Vásárhelyi Miklós képviselte. A há
rom tagú magyar delegáció, melynek rajtuk kívül 
tagja volt még Láncz Sándor (MTA Művészettör
téneti Kutatócsoport) a konferencián bemutatta 
közösen írt tanulmányukat, melynek címe: 
,A magyar szellemi élet a második világháború 
éveiben". - Tamai Andor részt vett a Kismar
tonban (Ausztria) 1977. szeptember 12-13-án 
rendezett irodalomtudományi szimpóziumon, 
melynek tárgya az osztrák irodalom története, 
a Mária Terézia korától az 1820-as évekig tartó 
korszakban. Tornai Andor előadást tartott -
,A XVIII. századi magyar tanköltemény törté
netéhez" címmel. - Hopp Lajos résztve'tt a 
Stanislaw Leszczynski születésének 300. évfordu
lója alkalmából rendezett tudományos ülésszakon 
(Leszno, 1977 szeptember 30-október 2) és elő
adást tartott „Rákóczi diplomáciája és Stanislaw 
Leszczynski királysága" címmel. - A Kölni egye
tem és a Wolfenbüttel-i Herzog August Biblio
thek által közösen szervezett kerekasztal-konfe
renciáján (1977. szeptember 29-október 4) Szik
lay László beszámolt a XVIII. és XIX. század for
dulóján alakult magyar és kózépeurópai tudomá
nyos és irodalmi társaságokról és olvasókörökről. 

- A Nagy Októberi Szocialista forradalom 60, év
fordulójára rendezett ülésszakon (Moszkva, 1977. 
október 11-13) intézetünket Szabolcsi Miklós, 
Bodnár György és Kenyeres Zoltán képviselte, s 
mindhárman előadást tartottak. Szabolcsi Miklós 
„Új jelenségek a 70-es évek magyar irodalmá
ban", Bodnár György „örökölt irányok tovább
élése és átalakulása a felszabadulás utáni magyar-
irodalomban", Kenyeres Zoltán pedig „Új jelen
ségek az elmúlt 15 év magyar prózairodalmában" 
címmel tartotta meg előadását. - A Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom 60. évfordulójára 
rendezett „Literatur in revolutionären Weltpro-
zess" című nemzetközi konferencián (Berlin, 
1977. október 24-29) Szili József ,,Caudwell 
und Lukács über die Struktur ästhetischer Wider
spiegelung" címmel, Illés László pedig „Az avant
gárdé értékelésének mai problemaij^s^fflfflN*^ 
tartott előadást. jfoS> D ° 4fJ*L. 
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