
egykorú elméleti irodalmában. Ezt dicséretes módon megkönnyítette az a kis kötet, mely 
„Francia és angol poétikák" címmel, szegedi egyetemi hallgatók fordításait adta közre Horváth. 
Iván szerkesztésében s a szegedi egyetem kiadásában. 

A Csoport nagy kollektív vállalkozásainak sorában a „Baroque" c. folyóirat számára ké
szített francia nyelvű kötet nyomdai munkálatai áthúzódtak 1976-ra. A moszkvai Gorkij 
Intézettel közösen készülő tanulmánykötet egy része (a magyar szerzők tanulmányai) már 
franciára fordítva a nyelvi lektoráláson is túlestek; a végleges befejezés most már csak a szovjet 
részről készülő tanulmányok utolsó csoportjának beérkezésétől függ. Szívósan, bár lassan 
haladtak előre az AILC égisze alatt készülő négykötetes reneszánsz szintézis munkálatai. 
Az év folyamán nagyszámú fejezet készült el, az első kötet remélt 1975. évi befejezése azonban 
egyes szerzők késedelmeskedése miatt, nem valósulhatott meg. Dudith András levelezésének 
a lengyel akadémia Filozófiai Intézetével megkezdett összegyűjtése és sajtó alá rendezése 
tovább folytatódott, a munka aktuális kérdéseit Pimát Antal és Szepessy Tibor december 1. 
és 5. között Varsóban megbeszélték a lengyel kollegákkal. 

Az év folyamán sor került több kutató külföldi tanulmányútjára. A legfontosabb ezek 
közül Varjas Béla 3 hónapos nyugatnémetországi tanulmányútja volt, melynek során számos 
könyvtár anyagából a XVI. század igen értékes, ismeretlen magyar emlékeit sikerült össze
gyűjtenie; egyúttal ez a tanulmányút lehetővé tette a Nyugat-Németországban fellendülőben 
levő humanizmuskutatással és annak vezetőivel a személyes kapcsolatok felvételét. Bónis 
György, Komlovszki Tibor és Szepessy Tibor Szlovákiában folytattak néhányhetes kutató
munkát. 

Nem hiányoztak a Csoport munkatársai az év különböző nemzetközi kollokviumairól sem. 
Keserű Bálint, Klaniczay Tibor, Pirnát Antal és Varjas Béla részt vettek a berlini Zentral
institut für Literaturgeschichte 1975. január 21—23-án rendezett konferenciáján. A reneszánsz, 
reformáció és parasztháború kérdéskörének szentelt kollokviumon Klaniczay Tibor „Pro
testantismus und volkssprachlichliche Grundlage der Nationalliteraturen", Varjas Béla 
pedig „Die sozialhistorischen Bedingungen der ungarischen Unterhaltungsliteratur im Zeit
alter der Reformation" címmel tartottak előadást. — Bitskey István aspiráns és Kormányos 
József szerződéses munkatársunk részt vettek a tours-i Centre d'Etudes Supérieures de la 
Renaissance ezévi nemzetközi kollokviumán július 7—20-ig. A kollokvium tárgya ez alkalom
mal a német humanizmus volt. — Klaniczay Tibor részt vett a Reneszánszkutató Intézetek 
Nemzetközi Szövetségének, a Nemzetközi Történész Kongresszus keretében San Franciscó
ban tartott kongresszusán (augusztus 22-től 29-ig). Ennek során augusztus 27-én felolvasta 
Dán Róbertnek és Pirnát Antalnak a kongresszusra készített előadását („Humanistic and 
Heretical Tendencies in the Antitrinitarian Critique of the Bible"), miután a két előadó — 
eléggé nem sajnálható módon — nem lehetett jelen a kongresszuson. — A Lengyel Tudomá
nyos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének a régi lengyel irodalom európai kapcsolatairól 
rendezett kollokviumán október 27-től 29-ig Balázs Mihály, Komlovszki Tibor és Varga Imre 
vettek részt Varsóban. — A legnagyobb létszámban azonban a november 8—11 között Narni 
városában megrendezett Galeotto Marzio-kollokviumon képviselték magyar szakemberek 
a hazai reneszánszkutatást. Az ülésszakon Gyenis Vilmos, Klaniczay Tibor, Kulcsár Péter, 
Nagy Zoltán, Ritoókné Szalay Ágnes és Szörényi László tartottak előadást. 

Az 1975. év személyi vonatkozású hírei közé tartozik, hogy Bitskey István aspiráns befejezte 
3 éves aspiránsi munkáját, s néhány hónappal később disszertációja is beadásra került „Huma
nista erudició és barokk világkép (Pázmány Péter prédikációi)" címen. 1975 Őszétől kezdve 
mint új aspiráns, aki Pirnát Antal vezetésével végzi munkáját, Balázs Mihály került a Csoport 
kötelékébe. Ugyancsak ekkor kezdte meg munkáját ösztöndíjas tanárként Kovács Béláné. 
A személyi változások közé tartozik, hogy Klaniczay Tibor néhány évre elvállalta a római 
egyetemen a Magyar Tanszék vezetését, így az év nagyobb felét a következő években Rómában 
fogja tölteni. A munkatársakkal való állandó kapcsolatot tartva, valamint a többszöri és 
hosszabb budapesti tartózkodások jóvoltából továbbra is részt vesz majd a Csoport tevékeny
ségének irányításában, elsősorban a nemzetközi vállalkozások és nemzetközi kapcsolatok terén, 
a tényleges igazgatást azonban ettől kezdve Varjas Béla látja el. 

K.T. 

Intézeti hírek 

(1975. január 1—december 31.) 

Kitüntetések. 1975. április 4-én Szauder Béládi Miklós osztályvezető a József Attila-
József főosztályvezető irodalomtudományi díj 2. fokozatában részesült; Szabolcsi Miklós 
munkásságáért az Állami-díj 2. fokozatában, üv. igazgató a Munka Érdemrend arany 
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fokozatát, József Farkas osztályvezető és 
Komlovszki Tibor tud. munkatárs a Munka 
Érdemrend ezüst fokozatát kapta. — Sziklay 
László tud. főmunkatárs a Szlovák Nemzeti 
Felkelés, a prágai felkelés és Csehszlovákia 
felszabadulása 30. évfordulója alkalmából 
kiadott emlékérmet kapta a csehszlovák— 
magyar kulturális kapcsolatok terén végzett 
munkásságáért; a kitüntetést június 16-án 
adták át. 

* 
Intézetünk külföldi vendégei. Frederick 

Garber, a State University of New York 
(Binghamton) professzora és a Nemzetközi 
összehasonlító Irodalomtudományi Társaság 
(AILC) amerikai főtitkára februárban egy 
hétre Magyarországra látogatott. Intézetünk
ben „Az amerikai romantika kérdései" cím
mel tartott előadást. — Alekszandr Gersko-
vics, a SZTA Szlavisztikai és Balkanisztikai 
Intézetének munkatársa áprilisban hat hóna
pos magyarországi tanulmányútra érkezett. 
A 18. sz.-i Osztály ülésén ismertette a fel
világosodáskori magyar irodalomról szóló 
kandidátusi értekezésének előzetes téziseit. — 
D. Sz. Lihacsov leningrádi akadémikust május 
8-án fogadta Klaniczay Tibor igazgatóhelyet
tes és megbeszéléseket folytatott vele a szov
jet és magyar reneszánsz kutatások helyzeté
ről. — Szeptember 27. és október 3. között 
rendezte meg az Irodalomtudományi Intézet 
a III. Nemzetközi Kelet-Középeurópai Fel
világosodás konferenciát Mátrafüreden, ame
lyen mintegy 60 külföldi és magyar kutató 
vett részt. — Október 14—15-én intézetünk 
nemzetközi konferenciát rendezett „A szo
cialista világirodalom elvi és esztétikai kérdé
sei" címmel. — Jan Martinék professzor, a 
Csehszlovák TA Görög—Latin Kutatócso
portjának igazgatója októberben intézetünk 
vendége volt és előadást tartott „Über die 
Kontinuität der Erforschung des Humanis
tischer Schrifttums" címmel. — Jugoszláv 
tudósok részvételével októberben intézetünk 
szimpóziumot rendezett a délszláv és magyar 
romantika kérdéseiről. — J. F. Truscsenko, 
a SZTA Társadalomtudományi Információs 
Intézete Irodalomtudományi Osztályának 
vezetője októberben megbeszéléseket folyta
tott intézetünkben a magyar irodalomtörté
neti kiadványok referálásának megszervezése 
ügyében. 

Munkatársaink külföldi tanulmányútjai, 
előadásai. Az 1975 januárjában Berlinben 
rendezett „Reneszánsz-parasztháború-refor
máció" konferencián intézetünket Klaniczay 
Tibor igazgatóhelyettes, Varjas Béla osztály
vezető és Pirnát Antal tudományos főmunka
társ képviselte. — Szauder József főosztály

vezető 1975 első felében folytatta előadásait 
a római egyetemen mint vendégprofesszor. — 
Sziklay László osztályvezető a csehszlovák 
írószövetség meghívására 1975. február 18 
án előadást tartott Prágában a cseh, szlovák 
és magyar irodalmi és irodalomtudományi 
kapcsolatokról. — Az 1975. április 7—12 
között Berlinben tartott „Verantwortung für 
die Welt" c. nemzetközi antifasiszta kon
ferencián intézetünk képviseletében részt 
vett Szabolcsi Miklós üv. igazgató, József 
Farkas osztályvezető, Fenyő István tud. 
főmunkatárs és Kajtár Mária tud. munka
társ, továbbá Illés László, a PIM igazgatója. 
Szabolcsi Miklós a szocialista világirodalom 
problematikájáról és specifikumáról, József 
Farkas a korai magyar antifasizmus néhány 
példájáról, Fenyő István az antifasizmusnak 
a magyar lírára tett vonzásáról tartott elő
adást. Felolvasásra került a távollevő Béládi 
Miklós előadása a háború és a fasizmus meg
jelenítéséről a magyar prózában. — Klani
czay Tibor részt vett az április 29. és május 7. 
között Tours-ban megrendezett, az európai 
nyelvű irodalmak története reneszánsz köte
tének szerkesztői konferenciáján. — A bécsi 
Exil-konferencián (június 3—6.) részt vett 
Szabolcsi Miklós és József Farkas. — A 
Magyar Műhely bécsi találkozóján június 
23. és 26. között részt vett Béládi Miklós 
osztályvezető és Pomogáts Béla tud. munka
társ; az avantgárdé történeti és elméleti 
problémáiról tartottak előadást. — Hopp 
Lajos osztályvezető és Vajda György Mihály 
osztályvezető részt vett és előadást tartott 
a Yale egyetemen júliusban megrendezett 
nemzetközi 18. sz.-i irodalom konferencián. — 
Klaniczay Tibor részt vett a Reneszánszkutató 
Intézetek Nemzetközi Szövetségének a Nem
zetközi Történész Kongresszus keretében 
augusztus 22—29. között San Franciscó
ban tartott kongresszusán. A kongresszuson 
a szerzők távollétében elhangzott Dán Róbert 
és Pirnát Antal közösen készített előadása 
„Az antitrinitárius bibliakritika humanista 
és eretnek tendenciái" címmel. — Tarnai 
Andor az 1975—76-os akadémiai évben a 
bécsi egyetemen tart előadásokat mint ven
dégprofesszor. — Vujicsics D. Sztoján tud. 
főmunkatárs a Magyar írók Szövetsége kül
döttségének tagjaként részt vett a belgrádi 
Októberi Nemzetközi írótalálkozón. — „A 
régi lengyel irodalom nemzetközi kapcsola
tai" c. konferencián, melyet októberben ren
deztek meg Varsóban, intézetünket Hopp 
Lajos, Varga Imre és Komlovszki Tibor kép
viselték. — Szegedy-Maszák Mihály tud. 
munkatárs részt vett és előadást tartott a 
varsói egyetem magyar tanszékének Vörös
marty jubileumi ülésszakán. — 1975. október 
20 és 24 között a SZTA Gorkij Világirodalmi 
Intézete nemzetközi konferenciát rendezett 
„Az általános és különös az európai szocialista 
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országok irodalmaiban" címmel. A konferen
cián részt vett és előadást tartott Szabolcsi 
Miklós és Bodnár György. Előadást küldött 
Béladi Miklós is, ő azonban nem tudott részt 
venni a konferencián. A magyar delegáció 
tagja volt még Csűrös Miklós, az intézet 
aspiránsa. — Klaniczay Tibor 1975 novem
berétől kezdve vendégprofesszor a római 
egyetemen. — Novemberben az olaszországi 
Narniban megrendezett „Galeotto Marzio 
és az olasz és európai humanizmus" c. kon
ferencián Klaniczay Tibor és Szörényi László 

tud. munkatárs tartott előadást. — Nyírő 
Lajos főosztályvezető novemberben Moszkvá
ban folytatott megbeszéléseket a magyar-
szovjet szemiotikai együttműködés tárgyá
ban. — A szocialista országok Esztétikai 
Bizottságai vezetőinek egyeztető tárgyalá
sán Szabolcsi Miklós vett részt november 
20—21-én Berlinben. — Illés László és József 
Farkas december 1 —8. között megbeszélése
ket folytatott Szófiában a bolgár Irodalom
tudományi Intézetben az intézeteink közötti 
együttműködésről. 
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