
Olaszország és Magyarország 1930 és 1980 között 
VIII. olasz-magyar művelődéstörténeti konferencia - a Fondazione Giorgio Cini, 
az MTA Irodalomtudományi Intézete, a Művelődésügyi Minisztérium, a CNR és 
a Budapesti Olasz Intézet szervezésében - 1993. október 18-21., Budapest. 

A konferenciát a hagyományok szerint Sante Graciotti elnökletével Sárközy 
Péter szervezte. 

A megnyitóban Graciotti megemlékezett Klaniczay Tiborról, méltatta a Cini 
Alapítványban végzett kiemelkedő tevékenységét. 

Az első fél nap témája a két világháború közti diplomáciai és katonai kapcso
latok kutatása volt. Az előadók (Antonello Biagini, Ormos Mária, Pasquale 
Fornaro) párhuzamot vontak a magyar és az olasz fasizmus között. Mussolini és 
Horthy rendszerét hasonlították össze egymással. Köpeczi Béla az erdélyi kérdés 
itáliai vonatkozásait vizsgálta az adott időszakban. 

A délutáni első ülést az 1956-os magyar forradalom olaszországi visszhangjá
nak szentelték. Cinzia Franchi az ötvenes évek olasz-magyar irodalmi kapcsola
tait tekintette át, Francesco Guida pedig a magyar forradalom olasz diplomáciai 
vonatkozásait elemezte. 

A harmadik ülés az olasz-magyar tudományos kapcsolatokról szólt, Jászai 
Magda adott elő a Risorgimento magyar kutatóiról, Mario Petracchi pedig az 
olasz-magyar kultúrdiplomácia történetéről beszélt. 

19-én, kedden délelőtt az első ülésen a magyar irodalom olasz visszhangjával 
foglalkoztak. Mario Verdone az olasz és a magyar avantgárdé érintkezési pontjai
ról szólt, különös tekintettel a színházi életre. Verdone professzor a római 
egyetemen a filmművészet tanára, a néhai Federico Fellini jó barátja. Az ülésszak 
szünetében a professzor ellátogatott a Kassák-múzeumba, ahol a múzeum igaz
gatójával és Rába Györggyel beszélgetett. 

Nicoletta Ferroni József Attila itáliai ismeretével, Roberto Ruspanti pedig 
Gulyás Pál Itália-ódájával foglalkozott. 

A délelőtt másik témája volt: Itália a magyar irodalomban. Melczer Tibor, 
Sárközy Péter és Ács Pál Itália metaforikus jelentését vizsgálta Fenyő Miksa, Cs. 
Szabó László és Vas István írásaiban. 

Az egész délutáni ülésszakot a filmművészet és a képzőművészetek témaköré
nek szánták, ezúttal nem az Irodalomtudományi Intézet Könyvtárában, hanem az 
Olasz Intézetben gyűltek össze a résztvevők. Virgilio Tosi, aki az olasz szín
házművészet neves kutatója és a híres Instituto Luce színművészeti főiskola 
tanára, a magyar film olaszországi hatásáról beszélt. Itt került sor Hubay Miklós 
előadására is Charles de Tolnayról, a világhírű magyar művészettörténészről. 
Ordasi Zsuzsa a két háború közti magyar építészet olasz mintáiról, Takács József 
a római iskoláról és az úgynevezett szocialista realizmusról értekezett, Keserű 
Katalin pedig a legújabb magyar képzőművészeti törekvésekről beszélt. 

20-án, szerdán a konferencia résztvevői Debrecenbe utaztak, ahol hosszú 
szünet után most kezdte meg újra működését a KLTE Olasz Tanszéke. A debreceni 
tanácskozások a magyar és olasz italianistákról szóltak. Luigi De Nardis, a római 
egyetem francia tanszékének vezetője Gaetano Trombatore debreceni professzort 
méltatta, Szabó Győző a magyarországi olasz nyelvészetről, Gorilovics Tivadar 
Hankiss Jánosról, Bitskey István pedig a nemrég elhunyt Bán Imréről, Dante egyik 
legkitűnőbb magyar kutatójáról szólt. 
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21-én délelőtt folytatódott az olasz-magyar irodalmi kapcsolatok vitája. Kele
men János az olasz és a magyar ideológiai struktúrákat vetette össze, Madarász 
Imre Németh László olasz témájú cikkeit szemlézte. Stefano De Bartolo Kosztolá
nyi novelláinak velencei tematikájáról írt, Mariarosaria Sciglitano pedig Italo 
Calvino és Esterházy Péter között vont párhuzamot. Armando Nuzzo összeha
sonlító tanulmánya Ottlik Gézával és Antonio Delfinivei foglalkozott. Armando 
Gnisci professzor, a római egyetem komparatisztika tanszékének vezetője Illyés 
Gyula európai jelentőségét bizonyította. 

Délután Amedeo Di Francesco nápolyi hungarológus professzor a „pastiche" 
műfajának magyarországi megjelenéseiről beszélt, Marinella D'Alessandro Clau
dio Magris és Esterházy Péter műveit vetette össze. Szkárosi Endre a kontinuitás 
problémáját boncolgatta az avantgarde-ban, Pál József pedig Umberto Eco ma
gyarországi sikereiről értekezett. 

A konferencia Sante Graciotti zárszavával ért véget, aki a Cini Alapítvány 
nevében meghívta a résztvevőket Velencébe, a következő konferenciára. Ennek 
témája épp itt, a budapesti tanácskozáson öltött formát, s előreláthatóan 1997-ben 
a klasszikus örökség továbbéléséről tartunk majd kollokviumot. 

Nicoletta Ferroni - Ács Pál 

Feltáratlan értékek a magyar irodalomban 
Tudományos konferencia Budapesten 1993. november 25-26-án 

Értékmentő és remélhetően hagyományteremtő gondolata, majd cselekedete 
volt 1992-ben a kolozsvári magyar irodalomkutatóknak, hogy összehívták a 
magyar irodalommal több országban, sok műhelyben foglalkozó tudósokat: 
felmérendő szakunk legfontosabb teendőit a megváltozott körülmények között. 
Kiderült: ez a munka folyamatos, rendszeresen ismétlődő fórumot igényel. így 
vállalta a kezdeményezés folytatásaként az 1993-as konferencia előkészítését, 
megszervezését az MTA Irodalomtudományi Intézete és az ELTE Bölcsészettudo
mányi Kara Magyar Irodalomtörténeti Intézete - elsősorban Dávidházi Péter, 
Schulcz Katalin, illetve Kenyeres Zoltán. 

Az 1993 tavaszán szétküldött érdeklődő levelekre, hogy ki és milyen témában 
kívánna előadást tartani, örvendetes meglepetésként több mint ötven jelentkezés 
érkezett, s végül a konferencián negyvennyolc előadás hangzott el. 

1994. november 25-én a Bölcsészkar tanácstermében - Keni/eres Zoltán igazgatói 
megnyitója után - Kiss Mihály olvasta fel, kommentálva, kiegészítve, Cs. Gyímesi 
Éva értékelését a kolozsvári konferenciáról. Ezután, mintegy érzékeltetve a 
magyar irodalomtörténeti kutatásnak nemcsak az országhatárokon, de akár az 
anyanyelvi határokon is túlterjedő többközpontúságát, George Cushing, a londoni 
egyetem professzora, folanta Jastrzebska Gronrngenből, Nagy Pál Párizsból és 
Kereskényi Sándor Kolozsvárról szólt a plenáris ülés részvevőihez. 

Az előadások nagy száma miatt három szekcióra kellett osztani a konferenciát. 
A régi és klasszikus magyar irodalom körében 15 előadás hangzott el, a XVII. századi 
kiadatlan, feltáratlan kéziratos értékektől a múlt századi irodalomtörténet-írás 
értékrendjéig. A XX. századi magyar irodalom történetével, mindenekelőtt a magyar 
modernség problémáival 14 előadás foglalkozott, a század eleji korrajzregénytől 
egészen a KGB irattáraiból most napvilágra kerülő írói „hagyatékok"-ig. Az 
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