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Szabolcsi Miklós osztályvezető 1961. no
vember 14-től december 8-ig a Szovjetunióban 
volt tanulmányúton. A moszkvai Lenin
könyvtárban kutatásokat folytatott a két 
világháború közötti szocialista irodalom tör
ténetével kapcsolatban s elsősorban József 
Attila megítéléséhez, illetve áz európai szo
cialista irodalom mozgalmaihoz és történeté
hez talált érdekes anyagokat. Találkozott a 
moszkvai Gorkij és a leningrádi Puskin Inté
zet vezetőivel és munkatársaival s megbeszé
léseket folytatott velük intézeteink további 
kapcsolatairól és közös terveiről, valamint 
tájékozódott a szovjet irodalom kutatásának 
problémáiról. 

* 
Umberto Albini a firenzei egyetem görög 

professzora, a modern magyar irodalom kitűnő 
olasz tolmácsolója a Magyar Pen Club ven
dégeként Magyarországon tartózkodván, ja
nuár 8-án látogatást tett az Intézetben. Az 
Intézet munkatársaival és vezetőivel tanul
ságos eszmecserét folytatott a modern ma
gyar irodalom olaszországi népszerűsítésének 
kérdéséről. 

* 
A Magyar írók Szövetsége Diószegi And

rás intézeti kutatót január 22-én Gábor Andor 
díjjal tüntette ki, Gábor Andor művei 
kiadásának eredményes gondozásáért. 

* 
Sziklay László a Szlovák Irodalmi Intézet 

meghívására jan. 22-től 29-ig Pozsonyban 
tartózkodott, ahol a Szlovák Irodalomtörté
neti Társaság keretében előadást tartott a 
frissen megjelent Szlovák irodalomtörténete 
elvi és módszertani kérdéseiről. A január 24-
én tartott ülésen 70—80 szlovák irodalomtör
ténész részvételével megtartott előadást 
élénk vita követte, melyről a szlovákiai sajtó 
is megemlékezett. A hozzászólók elismeréssel 
emlékeztek meg Sziklay szlovák irodalomtör
téneti kézikönyvének eredményeiről. Sziklay 
László ezenkívül tárgyalásokat folytatott a 
szlovák illetve cseh társintézetekkel közösen 
készítendő, a magyar—cseh és m a g y a r -
szlovák irodalmi kapcsolatokat feldolgozó 
tanulmánykötet problémáiról. 

* 
Sőtér István igazgató január 29-én akadé

miai felolvasó ülés keretében bemutatta az 
1850-es évek irodalmáról szóló készülő mo
nográfiája egyik nagyobb fejezetét „A 

A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója 
A kézirat nyomdába érkezett: 1961. XI. 17. — 

* 

Petőfi—Arany korszak irodalomtörténeti 
kérdései" címmel. 

* 
Január 20 és február 2-a között a Német 

Művészeti Akadémia meghívására Szabolcsi 
Miklós és Illés László a NDK-ban tartózkodott 
és résztvett a január 23—25-én Lipcsében 
rendezett nemzetközi konferencián. A kon
ferencia a 20-as és 30-as évekbeli szocialista 
irodalom kérdéseivel foglalkozott s ezen 
mindketten referátumot tartottak. Referá
tumaikat a folyóirat következő számában 
közöljük, s ugyanott részletesen is ismertet
jük a konferencia tanulságait. NDK-beli 
tartózkodásuk során mindketten meglátogat
ták a rokon intézményeket és az idő adta lehe
tőségeken belül kutatásokat is végeztek a 
könyvtárakban és levéltárakban. Ezt követő
en néhány napig Prágában tartózkodtak, 
ahol további kutatásokat végeztek a magyar 
szocialista emigráns irodalom köréből. Sza
bolcsi Miklós febr. 6-án a Prágai Magyar 
Kultúra rendezésében előadást tartott „Jó
zsef Attila és az európai költészet" címmel. 

* 
Horányi Mátyás jan. 26-tól febr. 10-ig 

Olaszországban tartózkodott, ahol febr. 3-án 
Rómában a Comitato per L'Unitá e l'Univer-
salitá della Cultura székházában előadást 
tartott „Az olasz színház Magyarországon" 
címmel. Az előadás szövege megjelent a „La 
Cultura nel Mondó" című folyóiratban. Olasz
országi tartózkodása során fontos megbeszélé
seket folytatott kiadókkal, tudományos inté
zetekkel az Intézet tudományos kapcsolatai
nak továbbfejlesztése érdekében. Rómán 
kívül látogatást tett a firenzei, velencei és 
bécsi egyetemeken, könyvtárakban és tudo
mányos intézetekben is. 

* 
Mario de Micheli neves olasz kritikus és 

műfordító budapesti tartózkodása folyamán 
febr. 26-án intézetünkbe látogatott és meg
beszéléseket folytatott a magyar irodalom 
alkotásai olaszra való fordításának kérdésé
éiről. Február 27-én az Irodalomelméleti 
Osztály ülésén vett részt s beszámolt a leg
újabb olasz esztétikai és irodalomelméleti 
vitákról. 

* 
Sziklay Lászlónak „A szlovák irodalom 

története" című terjedelmes munkája az 
Intézet kiadványai sorában február folya
mán megjelent. 
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A teljesség igényével mutatja be azt az utat, amelyet a szlovákok 
kultúrája a IX. századi előzményektől kezdve a középkoron, reneszánszon, 
barokkon, felvilágosodáson, romantikán s a kritikai realizmuson át napjaink 
irodalmáig megtett. Kutatóink érdeklődésére igen sok magyar vonatkozása 
következtében is számot tarthat. Az irodalom fejlődését a magyarral párhu
zamos szlovák társadalmi-politikai fejlődésbe ágyazza be, mindvégig megke
resi a szlovák irodalom cseh és magyar párhuzamait. 


