ízléses feliratok tájékoztatnak Erdély és Kolozsvár XVI. századi helyzetéről, Fráter György
szerepéről, Honteros János, a szászok reformátora, a korábbi alapítású brassói nyomda veze
tőjének működéséről és Báthori cenzúra-rendeletének Heltai könyvkiadására tett hatásáról.
Kiemelkedő helyet érdemelt a „Részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való
Dialógus", a Bonfini nyomán készült „Magyar Krónika", a „Háló", a bibliafordítás, valamint
Heltainak a történeti énekek kiadása terén elért eredményei: Temesvári István és János,
Tinódi Sebestyén,- Görcsöni Ambrus, Gosárvári Mátyás, Nagybáncsai Mátyás stb. munkáinak
publikálása és nem utolsó sorban a „Cancionale".
A kandalló előtti részen találjuk a Száz fabulával kapcsolatos anyagot: első kiadását
(1566), a németújvári editiot (1596), a „Száz fabula" Jenéi által felfedezett korrektúra-íveit
Pesti Gábor Aesopusát és számos egykorú, vagy közel egykorú Aesopus-kiadvány eredetijét
vagy egy-két lapjának fotómásolatát. A terem legvédetebb helyén, a kandalló és az ajtó közötti
részen finom érzékkel berendezett XVI. századi szobasarokban gyönyörködhetünk: asztal
ónkannával, gyertyatartóval és egykorú bőrkötéses könyvvel, szék, bútorlada, és egy erdélyi
faliszőnyeg teszi teljessé az enteriőrt.
A bemutatott metszetek: XVI. századi betűöntő, könyvkötő műhely, papírkészítő
üzem és könyvnyomda (Jobst Aman munkái), valamint Dürernek a lovagot, a szolgálatában
álló ördögöt és az oly gyorsan tovatűnő időt számláló halált ábrázoló metszete hatásosan
egészíti ki az összképet.
Tekintettel arra, hogy az itt megemlített nyomtatványok nagy könyvtárainak féltett
kincsei közé tartoznak és a kiállítás több hónapos időtartamára nem nélkülözhetők, a tárlat
sikeréhez nem csekély mértékben járultak hozzá a nagy gonddal, szeretettel és hozzáértéssel
készült fotómásolatok és nagyítások. Örömmel értesültünk arról, hogy a Zrínyi-kiállítás után
Heltai is el fog jutni néhány vidéki városba (Győr, Tata) és az az áldozatos munka, melyért
a Petőfi Irodalmi Múzeumnak és Jenéi Ferencnek itt sem mulaszthatunk el köszönetet mondani,
egyre szélesebb körben fogja'kifejteni hatását.
Tarnóc Marion

Intézeti hírek
(1966. november 1—december 31.)
T. Erdélyi Ilona, Intézetünk munkatársa
1966. október 3-tól november l-ig Olasz
országban volt tanulmányúton. A reformkori
magyar—olasz kapcsolatok, ezenbelül a
Giovine Itália és az Ifjú Magyarország kap
csolatainak témaköréből végzett kutatásokat
a római Biblioteca Nazionale és az Istituto
del Risorgimento könyv- és levéltáraiban.

*
A Kosztolányi Dezső halálának 30, év
fordulója alkalmából, 1966. november 3-án
rendezett koszorúzási ünnepségen Kiss Fe
renc, Intézetünk munkatársa mondott meg
emlékezést.
*
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság
1966. november 3-tól 5-ig, Szegeden vándor
gyűlést rendezett Tömörkény István szüle
tésének 100. évfordulója alkalmából. Novem
ber 5-én Diószegi András, Intézetünk munka
társa, a Kritika felelős szerkesztője tartott
előadást a szecesszióról.

*
Richard PraZák, a J. E. Purkyné-egyetem
(Brno) kelet-európai tanszékének docense
1966. november 14—23. között, Intézetünk

vendégeként, Budapesten tartózkodott. A fel
világosodás korának cseh — magyar kapcsolat
történeti kutatásai céljából — Prazák eddig
is jelentős eredményeket ért el ezen a terü
leten — személyes megállapodást kötött
Sziklay, Lászlóval, Intézetünk munkatársá
val. Munkásságáról Összehasonlító Osztá
lyunk november 18-i ülésén tartott színvona
las előadást, melyet vita követett.

A berlini Német Tudományos Akadémia
Szláv Intézete az összehasonlító irodalom
történetírás és az irodalomtörténeti szlavisz
tika problémáiról 1966. december 6—8. között
nemzetközi konferenciát rendezett, amelyen
a német kutatókon kívül részt vettek a Szov
jetunió, Lengyelország, Csehszlovákia, Jugo
szlávia és Magyarország képviselői is.. Magyar
részről Intézetünk három tagja tartott elő
adást. Vajda György Mihály a magyar komparatisztika helyzetéről, feladatairól és mód
szertani kérdéseiről, Illés László a szocialista
irodalmak fejlődésének nemzetközi kapcsola
tairól beszélt, Sziklay László pedig a kelet
európai szintézist előkészítő tanulmány
kötetek tervezetét ismertette. A konferencia
az 1965. májusában lezajlott budapesti
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intézetvezető'! értekezlet folytatása volt;
vitái az ott elhangzott javaslatokhoz kap
csolódtak. Több felszólaló sürgette a kelet
európai szintézist előkészítő tanulmány
kötetek és a közös folyóirat mielőbbi létre
hozását, a hasonló értekezletek rendszeres
megvalósítását, ahol elsősorban a komparatisztika elméleti és módszertani kérdéseit
kellene továbbvitatni.

Loíz János, a New-York-i Columbia Egye
tem tanszékvezető professzora 1966. decem
ber 9-én előadást tartott Intézetünkben,
,,Verstani problémák" címmel.

Diószegi András, Intézetünk munkatársa,
a Kritika felelős szerkesztője, 1966. novem
ber 28-tól december 12-ig — a Voproszi
Lityeraturi vendégeként — a Szovjetunióban
volt tanulmányúton.

Kiss József, Intézetünk munkatársa 1966.
november 12-től december 12-ig Csehszlová
kiában volt tanulmányúton. Az 1840-es
évek pozsonyi német sajtótörténetére, a
Pressburger Zeitung főszerkesztőjének, Neu
stadt Adolfnak ottani írói körére vonatkozó
kutatásokat végzett, továbbá a helyi nyom
tatott és kéziratos források alapján Petőfi
életrajzának pozsonyi és selmeci vonatkozá
sait tanulmányozta.

Az MTA Irodalomtörténeti Intézete és
Történettudományi Intézete közös vita
ülést rendezett 1966. december 8-án, illetve
12-én „A magyar irodalom története" című
kézikönyv I —IL, illetve I I I - I V . kötetéről.

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója
A kézirat nyomdába érkezett: 1966. X I . 25. -

Gerézdi Rábán 1966. november 15-től
december 15-ig Lengyelországban tett tanul
mányutat. A közép-európai petrarkizmus
tárgyköréből, a lengyel humanizmusra és
főleg Jan Kochanowski munkásságára vonat
kozó kutatásokat végzett Varsó és Krakkó
könyvtáraiban.
Illés László, Intézetünk munkatársa 1966.
június 19-től december 21-ig a Szovjetunió
ban volt tanulmányúton. A magyar proletár
irodalom történetével kapcsolatos kutatáso
kat végzett Moszkva, Leningrád, Kijev könyv
táraiban és archívumaiban.

Nyirő Lajos, Intézetünk osztályvezetője,
a CsTA Irodalomtörténeti Intézetének meg
hívására, 1966. december 14-től 22-ig Cseh
szlovákiában tartózkodott. A testvérintézet
ben előadást tartott a magyar irodalom
elmélet helyzetéről és megbeszéléseket foly
tatott a két intézet elméleti osztályainak
együttműködéséről.

Az eperjesi Payel Jozef Safárik egyetem
bölcsészkara a Kollégium alapításának 300.
évfordulója alkalmából tudományos kon
ferenciát rendezett, amelyen magyar részről
Bodolay Géza az eperjesi Magyar Társaság
történetét mutatta be, Sziklay László, Inté
zetünk munkatársa pedig a Társaság szláv
kapcsolatairól szólt.
A Föderation Internationale des Sociétés
et Instituts pour l'Étude de la Renaissance
kiadásában, az UNESCO támogatásával, meg
jelent az európai reneszánsz-kutatás 1965. évi
bibliográfiája (Bibliographie internationale
de l'Humanisme et de la Renaissance. Qenéve,
1966. 285 p.). A kötet magyarországi munka
társa V. Kovács Sándor.
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