
Lukács Györgyével A magyarországi Krleza-recepció újabb szakaszának néhány kérdését vizsgálta 
előadásában Zvane Crnja (Zágráb). 

A hozzászólások sorában Póth István (Budapest) egy kapcsolattörténeti tényt mutatott be (Krleza 
egyik verse megjelent Budapesten 1919-ben a Tanácsköztársaság szerb-horvát nyelvű lapjában). Varga 
József és Kiss Gy. Csaba (Budapest) a horvát író életművének néhány közép-európai vonatkozására 
hívta föl a figyelmet. 

A konferencia második napján Krleza magyar fogadtatásának kérdései kerültek szóba a kerek
asztal-vitában. Csuka Zoltán (Budapest) a Petrica Kerempuh balladák fordításának műhelyproblé
máiról beszélt, Gerold László (Újvidék) a Krleza-drámák jugoszláviai magyar előadásairól, Vujicsics 
Marietta (Budapest) adalékokat mutatott be az író magyar fogadtatásáról, Páll Sándor (Újvidék) a 
Krleza elhunyta alkalmából közölt magyar publicisztikai írásokat elemezte. 

(K. Gy. Cs.) 

Intézeti hírek 
(1982. január 1 december 31.) 

Vásárhelyi Miklós részt vett a Shenectady-ben 
(USA) rendezett, „A II. Világháború és a világ
sajtó" c. konferencián és előadást tartott „The 
Second World War and the Hungarian Press" cím
mel. (1982. március) 

1982. május 18-19-én a Csehszlovák Tudo
mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 
tudományos konferenciát rendezett volt igazgató
ja, Ladislav Stoll akadémikus életművének és 
munkásságának elemzése céljából. A konfe
rencián Illés László „Die Rolle der Ideologie Ín 
der Literaturgeschichte" címmel tartott előadást. 

A Centro di Studi Storici (Narni, Olaszország) 
tudományos konferenciáján, melynek témája „A 
ferences mozgalom Dél-Umbriában, a XIII-XIV. 
században" volt, Szörényi László „Sulla fortuna 
delle opere e dclle leggende di San Francesco in 
Ungheria" címmel tartott előadást (1982 május). 

A Strasbourg-i egyetem Protestáns Teológiai 
Karán működő „Groupe de Recherches sur les 
nonconformistes religieux aux 16e et 17e siécles" 
(GRENEP) felkérésére intézetünk Reneszánsz
kutató Központja 1982-ben bekapcsolódott a 
Bibliotheca Dissidentium sorozat munkálataiba, 
és vállalta, hogy magyarázattal ellátott bio-
bibliográfiákat készít a magyar nem-konformista 
vallási gondolkodókról. A munka megbeszélésére 
1982. májusában Budapestre jött André 
Séguenny, a sorozat szerkesztője, valamint 
Waclaw Urban, a lengyelországi munkák irá
nyítója. A magyar részvételt Balázs Mihály koor
dinálja. 

* 
A Nemzetközi összehasonlító Irodalom

tudományi Társaság (AILC) 1982. augusztus 
22-27. között tartotta X. kongresszusát New 
York-ban. Intézetünk munkatársai közül 
Ferenczi László a szürrealizmusról tartott kerek
asztal megbeszélésen vett részt; Karafiáth Judit 
„Littérature et valeurs sociales: description d'une 
méthode d'analyse", Klaniczay Tibor „Maniér-
isme et baroque considérés sous l'aspect de la 
tradition et de Pinnovation", Nyirő Lajos pedig 
„L'aspect historique et théorique du fait 
littéraire" címmel tartott előadást. 

A Tours-i egyetem Reneszánszkutató Köz
pontja tudományos ülésszakán („Les réformes: 
enracinement socio-culturel") a meghívott elő
adók között szerepelt Klaniczay Tibor. Előadásá
nak címe: „Consequences culturelles de la 
Reforme en Hongrie." (1982. május) 

Prof. Dr. Jan van Goudoever (Hollandia), a 
„Bibliotheca Unitariorum" Alapítvány elnöke 
1982. október 13-án előadást tartott intézetünk
ben „Jan Zamoyski, a Portrait of a 16th Century 
Polish Nobleman, in the Context of European 
Renaissance" címmel. 
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Az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete és az MTA 
Irodalomtudományi Intézet közös rendezvényén 
(Újvidék, 1982. október 13-16.), melynek 
témája a huszadik századi magyar regény volt, 
munkatársaink részéró'l a következő' előadások 
hangzottak el: 
Béládi Miklós: Alexandrinus irodalom? (A leg

újabb epika fejlődéstendenciái) 
Bodnár György: A századeleji magyar regény 

megújulási lehetőségei, az impresszionizmus 
Kulcsár Szabó Ernő: A metaforizmus és reflexivi

tás néhány kérdése a huszadik századi magyar 
regényben 

Pomogáts Béla: Ideológia és poétika az erdélyi 
történelmi regényben 

Szegedy-Maszák Mihály: Példázatszerűség a 
huszadik századi magyar regényben 

* 

A Schallaburg-i magyar reneszánsz kiállítás
hoz kapcsolódva rendezték meg a „Matthias 
Corvinus und die Renaissance: Gesellschaft und 
Kultur" c. tudományos ülésszakot, melyen 
Klaniczay Tibor „Humanismusforschung in 
Ungarn" címmel tartott előadást (1982.október). 

* 

Az V. Magyar-Olasz Művelődéstörténet 
Konferencián (Velence, 1982. november 4-6.), 
melynek témája „Popolo, nazione e storia nella 
cultura italiana e ungherese tra la Rivoluzione 
francese e la 'Primavera deipopoli' — 1789—1850" 
volt, munkatársaink közül Lukácsy Sándor, 
Sziklay László, Szörényi László és T. Erdélyi 
Ilona tartott előadást: 
Lukácsy Sándor: Vues historiques dans les 

oeuvres d 'Andre Louis Mazzini et de Petőfi 
Sziklay László: Populismo e storicismo romantico 

nell'Europe centroorientale 
Szörényi László: La posizione della poesia neo-

latina in Ungheria 
T. Erdélyi Ilona: In ricerca degli ideali nel 

Romanticismo ungherese. 

* 

A Stuttgart melletti Marbachban levő 
Deutsches Literaturarchívban került sor 1982. 
november 11 -12-én az első magyar-NSZK iro
dalomtudományi szimpóziumra „Form-und 
Funktionswandlungen der Lyrik in den 70-er 
Jahren" címmel. Magyar részről az alábbi elő
adások hangzottak el: 
Szabolcsi Miklós: Funktion swan del der Literatur 

und der Literaturtheorie in den 70-er Jahren 
Bonyhai Gábor: Anfänge einer nichtdivinatori-

schen Hermeneutik bei dem Jungen Lukács; 
Illés László: Engagement und seine Wandlungen 

im lyrischen Werk von Mihály Ladányi 
Kulcsár Szabó Ernő: Antimetaphorismus und 

Synkretismus - Lyrik als ästhetische 
Wirkungsform in der konkreten Poesie 

Tamás Attila: Ungarische Dichtergenerationen in 
den 70-er Jahren. 

A német előadók a különböző egyetemeket kép
viselték; az előadásokat élénk vita kísérte. 

* 

,,Le probléme du troisiéme courant dans la 
littérature du 17e siécle" címmel tartott előadást 
1982. december 3-án intézetünkben N. I. Balasov 
professzor (Moszkva, Gorkij Világirodalmi Inté
zet). 

* 

Az ELTE XX. századi Magyar Irodalomtör
téneti Tanszéke, az MTA Irodalomtudományi 
Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
1982. november 2-án és 3-án tudományos ülés
szakot rendezett az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar tanácstermében Illyés Gyula életműve címen 
a költő nyolcvanadik születésnapja tiszteletére. 
A kétnapos ülésszakon Intézetünk részéről a 
következő előadások hangzottak el: 
Kiss Ferenc: A Hajszálgyökerek fogadtatása 
Béládi Miklós: Illyés lírája és az 1945 utáni kor

fordulók 
Szegedy-Maszák Mihály: A Puszták népe műfaja 

és vüágképe 
Bodnár György: Illyés Gyula félmúltjai (Kora

tavasz) 
Kulcsár Szabó Ernő: Az epikai tárgyiasság új 

alakzata 
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