
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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Elszakítottság és egyetemes magyar irodalom címmel alakított szekcióban tizenöten 
olvastak fel, többségben Erdélyből, illetve az erdélyi magyar irodalom elfedett 
vagy elfeledett értékeiről, hangsúlyosan Dsida Jenőről, Reményik Sándorról, 
Karácsony Benőről, de szó esett a kárpátaljai magyar irodalom és a nyugati 
magyar irodalom némely jelenségéről is. 

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének nagy könyvtártermében tartott záró 
plenáris ülésen összefoglalók hangzottak el mindhárom szekció munkájáról. 
Bodnár György igazgatói zárszavában sikeresnek és folytatandónak mondotta a 
konferenciát, amelynek előadásai - az OTKA és az ELTE támogatásával -
hamarosan megjelennek kötetben is. A színvonalas munkával zsúfolt két napot a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban jó hangulatú fogadás zárta le. 

Szabó B. István 

Intézeti hírek 
(1993. január 1.-december 31.) 

Az MTA Irodalomtudományi Inté
zete, a párizsi Sorbonne Nouvelle 
Egyetem Hungarológiai Központja 
(Centre Interuniversitaire d'Etudes 
Francaises) és az ELTE Egyetemközi 
Francia Központja közös konferenciát 
rendezett „Ecrire le voyage" címmel. 
Intézetünk munkatársai a következő 
előadásokat tartották: 

Angyalosi Gergely: Impressions de 
voyage - les voyages d'un critique „im
pressionniste" au début du siede 

Dávidházi Péter: Ecrire le pélerinage 
littéraire: visiteurs au tombeau de Shakes
peare 

Karafiáth Judit: Retours de l'URSS 
(Gide, Céline, Illyés, Lajos Nagy) 

Tverdota György: Royaume et exil: 
deux stratégies narratologiques confron-
tées 
(Párizs, 1993. január) 

A Bayreuth-i Egyetemmel és a Janus 
Pannonius Tudományegyetemmel kö
zösen rendezett tanácskozáson, mely
nek címe „Strukturen und Paradigmen 
der Moderne" volt, intézetünk részéről 
Bodnár György és Illés László tartott 
előadást. Előadásaik címe: 

Bodnár György: Modemity reconsidered 
Illés László: Ein später Versuch zur 

Vollendung der Moderne. „Neue Sachlich
keit" und die ungarische „Soziographische 
Literatur". 
(Pécs, 1993. ápilis) 

Ferenczi László részt vett Genová
ban a belga irodalomról rendezett kon
ferencián. Előadásának címe: La Bel-
gique est un symbole. 
(1993. április) 

A kolozsvári Szabédi-napokon Po-
mogáts Béla Értelmiség és polgárság cím
mel tartott előadást. 
(1993. március) 

Az Európai Protestáns Szabad
egyetem szárhegyi konferenciáján Po-
mogáts Béla Erdélyi irodalom címmel 
tartott előadást. 
(1993. május) 
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