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A Siegen-i egyetem Dubrovnikban rende
sett konferenciáján (Style as a historical cate-
%ory) Klaniczay Tibor előadást tartott „Le 
»tyle de la Renaissance: ses courants et ses va-
riantes" címmel. (1985. március) 

* 
Klaniczay Tibor részt vett az olaszországi 

Hungarológiai Központ megnyitásán. Előadá
sának címe: „Letteratura e nazionalita. La let-
teratura ungherese nell'area danubiana". (Ró
ma, 1985. április) 

* 
A SzUTA Szlavisztikai és Balkanisztikai In

tézetének kollokviumán (A XIX. századi nem
zeti-művészeti megújulási mozgalmak) Hor-
váth-Lukács Borbála előadást tartott 
"MHOTO 3Ha*mocTH IIOHHTHH pOMaHTH3Ma 
H pamme poMaHTiwecKHe TeHjjeirnHH H 
JiHTepaiypHOM B03peHHH" címmel. 

(Moszkva, 1985. május) 

* 
„Rákóczi, écrivain bilingue" címmel Kovács 

Ilona előadást tartott a Sorbonne és a párizsi 
Magyar Intézet szervezésében lezajlott Rákó
czi-emlékülésen. (1985. április) 

# 

Klaniczay Tibor részt vett a Nemzetközi Ita-
lianisztikai Társaság (AISSLI) XIII. kongresz-
szusán (Toronto-Montréal) és előadást tartott 
„Manierismo nella parola e nella figura" cím
mel. (1985. május) 

* 
Az „Am Ende der Renaissance. Europäi

sche Kultur um 1600" elnevezésű konferencián 
intézetünket Klaniczay Tibor képviselte. Elő
adása címe: „Die politische Philosophie des 
Manierismus: Paruta und Lipsius". (Wolfen
büttel, 1985. június) 

* 
Az Österreichische Gesellschaft zur Erfor

schung des 18. Jahrhunderts által rendezett 
„Vaterlandsliebe und Gesamtstaatsidee im ös
terreichischen 18. Jahrhundert" című szimpó

ziumon Kókay György „Georg Bessenyei" 
címmel tartott előadást. (Bécs, 1985. május) 

* 

Kecskés András előadást tartott a „Vers a 
19. század második felében" című kollokviu
mon, melyet Újvidéken rendeztek meg. Elő
adásának címe „Ritmuselvek és versrendsze
rek a magyar költészetben" volt. (1985. jú
nius) 

* 

A VI. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson 
(Sziktivkár) intézetünk alábbi munkatársai tar
tottak előadást: 

Bíró Ferenc: „A 'kerjeli' rokonság (A ma
gyarság eredetének kérdése Dugonics András 
Etelka című regényében). 

Illés László: „Ideologische Aspekte der lite
rarischen Interpretation". 

József Farkas: „Die Rolle der Persönlichkeit 
des Literaturhistorikers in Vermittlung der 
Werke". 

Karafiáth Judit: „Literature and Social Va-
lue". 

Lukácsy Sándor: „Madách Imre, egy ma
gyar költő a világirodalomban". 

Szörényi László: „A XVIII. századi magyar
országi latin líra". 

Tverdota György: „József Attila költészeté
nek finnugor nyelvészeti és etnográfiai vonat
kozásai". 

(1985. július) 

* 

A VI. Nemzetközi Neolatin Kongresszuson, 
melyet Wolfenbüttelben rendeztek meg, Szö
rényi László előadást tartott „Neulateinische 
lyrische Dichtung in Ungarn im XVIII-ten 
Jahrhundert und die antike Tradition" cím
mel. (1985. augusztus) 

* 
A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtu

dományi Társaság (AILC) XI., párizsi kong
resszusán intézeti munkatársaink részéről az 
alábbi előadások hangzottak el: 

Ferenczi László: „Trois conceptions de la lit-
térature universelle (Babits, de Rougemont, 
Priestley". 
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Horváth Iván: „Grammatico-métrique et 
prosodico-métrique". 

Kálmán C. György: „Contexts, Conventions, 
translations". 

Németiné Sargina Ludmilla: „The stränge 
transformation and fate of Pushkin's E. One-
guine in Hungárián literature". 

Nyirő Lajos: „L'aspect empirique et théo-
rique des recherches en littérature comparée". 

Szili József: „Permanence and change of li
terature concepts". 

(1985. augusztus) 

A Nemzetközi Retorikatörténeti Társaság 
kongresszusán Szörényi László előadást tartott 
„Insegnamento della rettorica in Ungheria nel 
settecento e nella prima eta dell'ottocento" 
címmel. (Oxford, 1985. augusztus) 

# 

Klaniczay Tibor részt vett a Stuttgartban 
megrendezett Nemzetközi Történész Kong
resszuson. Előadásának címe: „Nouvelles re
cherches sur l'infrastructure sociologique de la 
Renaissance: Cours Académies, Universités, 
etc.". (1985. augusztus) 

* 

A „Callimaco Esperiente" szimpóziumon 
Szörényi László előadást tartott „Callimaco 
Esperiente e il corte del re Mattia" címmel. 
(San Gimignano, 1985. október) 

* 

Bodnár György a Szlovák Irodalomtudomá
nyi Társaság meghívottjaként előadást tartott 
Pozsonyban „A hosszú vers" címmel. (1985. 
október) 

* 

A Maurice Caréme emlékére rendezett 
nemzetközi kongresszuson Ferenczi László 
„Essai de relire Maurice Caréme" címmel tar
tott előadást. (Brüsszel, 1985. november) 

* 

„Az irodalmi korszak fogalma a világiroda
lom történetében" című kollokviumon, melyet 
az intézeteink közötti együttműködés kereté-
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ben a SzUTA Gorkij Világirodalmi Intézett 
rendezett Moszkvában, intézetünk részéről aj 
alábbi előadások hangzottak el: 

Bíró Ferenc: „A magyar felvilágosodás pe
riodizációjának problémája". 

Németiné Sargina Ludmilla: "IIoHxiHe "fin de 
siécle" B jnrrepaiypax Cpemiefl H BOCTOMHOA 
EBponw" 

Szili József: „Az irodalom fogalma és az iro
dalom periodizációja". 

Tarnai Andor: „Az európai barokk néhány 
problémája". 

Vajda György Mihály: „A XIX. századi ro
mantika és realizmus néhány problémájához". 

(1985. december) 

Illés László részt vett a „Verteidigung der 
Kultur" konferencián és előadást tartott „Ge
org Lukács' theoretische Aktivität in der 
Volksfrontperiode". (Berlin, 1985. december) 

Sergio Moravia (Firenze) előadást tartott in
tézetünkben „La capture de Tinvisible' - La 
pré-psychologie de la philosophie des Lumié-
res" címmel. (1985. március) 

* 

Sergio Angel Chaple Mesa, a havannai Iro
dalomtudományi Intézet munkatársa „The 
theory of literature in Cuba" címmel tartott 
előadást. (1985. március) 

* 

Donald Wesling (University of California) 
„Grammetric Theories of Prosody" címmel 
tartott előadást. (1985. március) 

* 

Frank Baron (Kansas) előadást tartott „A 
Faust-monda és változatai (Bornemisza Péter és 
Szenei Molnár Albert" címmel. (1985. május) 

* 

William Ward, az American Council of 
Learned Societies elnöke „The America 
Dream" címmel tartott előadást. (1985. július 

* 



Az MTA - American Council of Learned 
Societies közötti tudományos együttműködés 
keretében ülésszakot rendeztünk Budapesten 
„Műfajok a XX. századi irodalomban: állan
dóság és változás" címmel. (1985. augusztus) 

Athanas Natev, a szófiai Irodalomtudomá
nyi Intézet osztályvezetője „Kunst als kul
turelle Gegenwirkung" címmel tartott előadást 
intézetünkben. (1985. november) 

Borisz Uszpenszkij (Moszkva) előadást tar
tott intézetünkben "CeMHOTmecKHe npo&rceMM 
JiHTepaTypM" címmel. (1985. október) 

Az Újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézetével folyta
tott együttműködésünk keretében tudományos 
ülést tartottunk Budapesten, melynek témája 
„Kosztolányi Dezső prózájának poétikai elem
zése" volt. (1985. december) 

A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó és Nyomda Vállalat főigazgatója 
Műszaki szerkesztő: Sándor István 
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