
Szabó György olaszországi tanulmányútja 

A Velencében működő „Fondazione Giorgio Cini" vendégeként részt vettem a velencei 
városi tanács és az Alapítvány által rendezett IV. nemzetközi előadássorozaton, mely 1962. 
szeptember 8—30. között zajlott le. A „IV Corso Internazionale d'Alta Cultura" a kortársi 
irodalom és művészet kérdéseit tárgyalta; előadói olasz, német és spanyol egyetemi tanárok 
voltak, de felolvasást tartottak írók, kritikusok, festők és rendezők is. Irodalomelméleti vagy 
irodalomtörténeti kérdésekről Carlo Bo („Az olasz regény küzdelme a második világháború 
után"), Vittore Branca („Az olasz elbeszélő-irodalom problémái"), Eugenio Montale („Italo 
Svevóról"), Ezio Raimondi („A kortársi irodalomkritika problematikája"), Ugo Fasolo („A 
második világháború utáni új olasz líra"), Diego Fabbri („A mai színház problémái"), Bona
ventura Tecchi („írói tapasztalatok"), Luigi Squarzina („A hatvanas évek ideológus színháza") 
és Diego Valeri („A költészet Velencében") beszélt. Filozófiai problémákról Ugo Spirito („A 
jelenkori filozófia irányzatai"), Jose Luis L. Aranguren („A filozófia alkalmazása jelenlegi 
életünkben és szokásainkban"), Luigi Pareyson („Az esztétika problémái ma"), valamint 
Arturo C. Jemolo („Korunk vallásossága: az olaszok") tartott felolvasást és vitát. Történet
tudományi kérdésekkel Ernesto Sestan („A jelenlegi történetírás a hagyomány és a megújulás 
között"), a zeneművészet időszerű problémáival pedig Massimo Mila („A kortársi zene irány
zatai") és Luigi Nono („Az új zenés színház lehetőségei és szükségessége") foglalkozott. Igen 
sok szó esett a modern képzőművészetről is: a meghívottak több oldalról közelítették meg az 
eléggé bonyolult problematikát. Sergio Betűni („A művészet jelenléte a kortársi kultúrában", 
„A 'realizmus' és az 'irrealizmus' poétikája napjaink művészetében"), Sir Herbert Read („A 
festészet határai"), Gian Alberto Dell'Acqua („A szimbolizmus"), Enzo Rossi („A jelenkori 
vallásos művészet problémája"), Roberto Salvini („A jelenlegi olasz szobrászat alakjai és 
irányai"), Giuseppe Fiocco („A modern művészetből leszűrhető tapasztalatok"), Marco Val-
secchi („Dada és Neo-Dada"), Pietro Zampetti („Antik és modern művészet"), Bruno Zevi 
(„Az 'informale' korszakának építészete"), Giuseppe Marchiori („Az olasz szobrászat Martini 
után") Pierluigi Nervi („Építő-technika és az építészet kifejező-ereje"), Anna Maria Brizio 
(„A perspektíva értelmezései és változásai a Bauhaus művészeinél"), Umbro Apollónia („Új 
alkotói lehetőségek"), Giuseppe Santomaso („Festészetem kapcsolatai a 'reálissal'"), Cesare 
Brandt („Az 'informale' jelentése"), Emilio Vedova (,,A jelenkori festészet néhány kérdése") 
és Hans Sedlmayr („A modernizmus modern kritikája") sok szempontot szolgáltattak a nyugati 
művészetekben található újabb jelenségek megítéléséhez. A filmművészet kérdéseiről Enrico 
Fulchignoni, a városrendezés és építészet távlatairól pedig Giuseppe Samoná beszélt. Ezen 
kívül látogatást tettünk több műteremben és meghallgathattunk egy lemezekkel illusztrált 
előadást a konkrét és experimentális zenéről. Mivel a konferencia időszakában zajlott le Velen
cében a színházi- és filmfesztivál, valamint még nyitva tartott a 31. képzőművészeti Biennale, 
a kurzus hallgatóinak lehetőségük nyílott a különféle rendezvényeken való részvételre is, 
ezen kívül megismerkedhettek az Alapítvány munkájával, belső szervezetével. Az előadásokat 
néhány esetben megbeszélés és vita követte. 

A gazdag tematikájú konferencia elsősorban azzal a haszonnal járt, hogy alkalmat adott 
a legújabb olasz tudományos eredmények és nézetek átfogó megismerésére, mindenekelőtt 
pedig azoknak a problémáknak az összegyűjtésére, melyek a mai polgári esztétikát foglalkoz
tatják. A legérdekesebbek azok a megnyilatkozások voltak, melyek a nyugati filozófia válsá
gának okait keresték. Míg a marxizmusról általában meglehetősen elnagyolt és téves nézetek 
hangzottak el (s ezek arra késztettek, hogy a legnagyobb félreértéseket nyilvános vitában 
próbáljam korrigálni, mint Ugo Spirito római és Jósé L. Aranguren madridi filozófia-professzor 
előadása után), addig a különféle polgári áramlatok defektusainak és krízisének elemzése 
többször igen alapos és meggyőző volt. Az előadások teljes szövegének birtokában — úgy 
vélem — hasznos és tanulságos dokumentációval lehet majd szolgálni ennek alapján a nyugati 
esztétika legfőbb jelenlegi problémáiról. Mindehhez bőséges példatár is rendelkezésre áll: 
a legújabb irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásokkal volt lehetőségem megismerkedni. 

Ami a „Fondazione Giorgio Cini" egyéb munkásságát illeti: a különféle nemzetközi 
konferenciák rendezésén túl irodalmi, történeti, zenei, nyelvészeti és művészettörténeti inté
zeteiben főleg Velence város irodalmi, történeti és művészeti dokumentumainak gyűjtésével, 
rendszerezésével és közzétételével foglalkozik. Gazdagon illusztrált kiadványai — melyek 
gyakran egy-egy konferencia jegyzőkönyvét tartalmazzák — értékes és színvonalas szak
könyvek. (Az alapítványnak egyébként saját könyvtára, fototékája, nyomdája és rádióállomása 
van.) Kívánatos lenne, ha a velencei vonatkozású témák kapcsán a jövőben szorosabb együtt
működés alakulna ki a magyar irodalomtörténet művelői és a velencei szakemberek között. 

Első olaszországi utam alkalmával a konferencián előadó egyetemi tanárok, írók és 
kritikusok mellett megismertem a római egyetem néhány professzorát, meglátogattam a 
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római Pirandello-intézetet s lehetőségem nyílott arra is, hogy az élő olasz irodalom kimagasló 
alakjait felkeressem. így megismertem Diego Valerit, Eugenio Montalét, Aldo Palazzeschit, 
Maria Belloncit, meglátogattam Salvatore Quasimodót, Giancarlo Vigorellit, Domenico Javaronét 
s a magyar PEN Club érmével kitüntetett két kiváló fordítót, Umberto Albini professzort és 
Mario De Michelit. 

Az olasz tudományos és irodalmi élet kiválóságaival folytatott beszélgetések alapján 
úgy vélem, hogy a magyar irodalomtudomány munkáját általában kevéssé ismerik, holott 
— eddigi eredményeink alapján — igen sok irodalomtörténeti és irodalomelméleti kérdésben 
lehetne pozitív hatású mondanivalónk. A magyar irodalomtudomány eredményeinek olasz
országi megismertetése terén (tudomásom szerint) eddig elszigetelt próbálkozásoknál több 
nem történt. Ugyanakkor nem tartjuk számon azokat a lehetőségeket sem, melyeket az 
igen eleven olasz szellemi élet kínál (pl. a nemzetközi jelentőségű irodalmi konferenciákon 
való fokozottabb részvétel, ösztöndíj-alkalmak, publikációs lehetőségek, stb.). Pedig a köl
csönös eggyüttműködés többféle haszonnal járna: kutatóink alaposabban feltárhatnák a 
sok évszázados olasz-magyar irodalmi kapcsolatok történetét, elméleti szakembereink részle
tesebben megismerkedhetnének a jelenlegi esztétikai problémákkal, egyúttal kielégíthetnék 
azt az érdeklődést is, mely a korszerű marxista irodalomtudomány iránt az olasz tudomá
nyos és irodalmi körökben tapasztalható. Rövid tanulmányutam csak megerősítette bennem 
azt a meggyőződést, ami egyébként a nálunk járt olasz szakemberek véleményéből is tük
röződik: hogy ti. Intézetünknek az eddiginél sokkal nagyobb mértékben kellene résztvennie 
a nemzetközi tudományos életben. 

Sz. Gy. 

Intézeti hírek 
(1962. augusztus 1.— október 31.) 

Az Összehasonlító Irodalomtörténeti Kon
ferencia előkészítő bizottsága a Konferencia 
hazai meghívottjai számára a Konferencia 
előkészítéseként szeptember 17-én ankétot 
rendezett Intézetünkben az összehasonlító 
irodalomtörténet nemzetközi és hazai hely
zetéről és feladatairól. A vita alapjául az 
Intézet munkatársai által készített alábbi 
három referátum szolgált: Nyirő Lajos: 
„Az összehasonlító irodalomtörténet néhány 
elvi kérdése", Vajda György Mihály : „A ma
gyar összehasonlító irodalomtudomány tör
ténetének vázlata" és Sziklay László : „A 
kelet-európai összehasonlító irodalomtörténet
írás néhány elvi kérdése". A vitában részt 
vett Angyal Endre, Bán Imre, Bor Kálmán, 
Gáldi László, Halász Előd, Hopp Lajos, Hor
váth Károly, Kéry László, Klaniczay Tibor, 
V. Kovács Sándor, Köpeczi Béla, Mádl Antal, 
Martinkó András, Sőtér István, Szili József. 
Az ankétról részletes beszámolót közöl a 
Világirodalmi Figyelő 1962. évi 4. száma. 

* 

• Főnyi Gézáné Intézetünk tudományos 
munkatársa szeptember 11—október 1 között 
a Szovjetunióban járt tanulmányúton, s a 
moszkvai és a leningrádi kézirattárakban és 
könyvtárakban Révai József lappangó, isme
retlen írásai után kutatott. 

* 

A Művészettörténeti Dokumentációs Köz
pont I. Módszertani Konferenciájának első 
napján, október 4-én Klaniczay Tibor igaz

gatóhelyettes „A stílustörténeti analitikus 
vizsgálat" címmel tartott előadást, a második 
napon, október 5-én pedig Szabolcsi Miklós 
osztályvezető felkért hozzászólóként vett 
részt a modern művészet kutatásának mód
szertani problémáival foglalkozó előadás vitá
jában. 

* 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
fennállásának 50. évfordulója és Móricz 
Zsigmond halálának 20. évfordulója alkalmá
ból október 5—6—7-én jubiláris vándorgyű
lést rendezett Debrecenben, melyen az Inté
zet számos munkatársa is részt vett. Az Alföld 
c. folyóirat vitájában az Intézet tagjai közül 
K. Nagy Magda, Béládi Miklós, Czine Mihály 
és Szabolcsi Miklós szólalt fel. A vándorgyűlés 
második napján Nagy Péter tartott vitaindító 
előadást Szabó Dezsőről, a vitában pedig 
Czine Mihály és Vezér Erzsébet vett részt. 

* 

Október 10-én meglátogatta Intézetünket 
A. Gyementyeva hazánkban tartózkodó szovjet 
íródelegáció vezetője, a Voproszi Lityeraturi 
c. folyóirat szerkesztőségének tagja és meg
beszélést tartott az Intézet vezetőségével, a 
XX. századi valamint az Irodalomelméleti 
Osztály munkatársaival. 

* 

Intézetünk munkatársai közül a Magyar 
írók Szövetségének delegációjával Tóth Dezső 
kandidátus szeptember 20—október 11 kö-
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