
(A Sinistra természetrajza) és Faragó Kornélia (A jelentés térvilága). A társadalmi proble
matika erőteljesebben jelent meg Pomogáts Béla (A társadalmi abszurd reális képe Bodor 
Ádám elbeszéléseiben) és Erdődy Edit (Bodor Ádám dialógusainak egy típusáról) előadá
sában. Pozsvai Györgyi filozófiai megközelítésben beszélt a Bodor-szövegek térképzeteiről 
Egy írói világ metszete: két karcolat című előadásában. Gerold László a Részleg című 
novellát és az abból készült filmet elemezte. 

Az ülésszakot követő vitákon többek között az újszerűség és tradíció kérdéseiről, a 
Sinistra körzet műfaji hovatartozásáról és Bodor Ádám jelentésteli, érdekes névadásáról 
esett szó. A résztvevők egyetértettek abban, hogy Bodor prózája nem a látványos modern
ségjegyében alakul, mégis merőben új utakon jár, s ez a kritikát és az olvasókat számos, a 
regényre és novellára vonatkozó elképzelés és fogalom átrendezésére, újragondolására 
készteti. 

E.E. 

Intézeti hírek 
(1997. január l.-december 31.) 

A Magyar-olasz történeti vegyesbizott
ság La cultura ungherese tra le due guerre 
című konferenciáján (Velence, 1997. január 
23-24.) Sárközy Péter L 'epoca Horthy cím
mel adott elő. 

* 

A Párizsban megtartott Domaines fran-
cais et hongrois: Littérature et Sciences hu-
maines 1880-1930 című tanácskozáson 
(1997. január 24-25.) Angyalosi Gergely 
Theories du sujet et de la subjectivité en 
France et en Hongrie au tournant du siede 
és Tverdota György Le Bergsonisme dans la 
littérature hongroise du début du siecle cí
mű előadása hangzott el. 

* 

A New Paradigms — New Institutions 
(Ljubljana, 1997. február 26-28.) című ta
nácskozáson Krasztev Péter The Institu-
tionalism of the "New Literature " című elő
adásával szerepelt. 

A III. Magyar Egyházzenei Kongresszu
son (1997. március 13-15.) Kecskés András 
előadása A magyar református istentisztele
ti énekek szövegéről szólt. 

* 

A torinói, 1997. március 18-i G. Cava-
glia-emlékülésen Sárközy Péter Cavaglia -
studioso della letteratura ungherese címmel 
emlékezett a fiatalon elhunyt olasz tudósra. 

* 

A Seregélyesen, 1997. április 5-6-án tar
tott Civilizáció az ezredfordulón című ta
nácskozáson Veres András korreferált. 

* 

A Kassán 1997. április 1 l-l2-én rende
zett Kazinczy Napokon Pomogáts Béla adott 
elő. Az április 19-20-i ungvári Kisebbségi 
irodalom című konferencián ugyancsak Po
mogáts Béla tartott előadást. 

* 
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Prágában, a Mazvydas-konferencián 
(1997. április 17-18.) Bojtár Endre A Maz-
vydas-filológia és a mitológia című előadá
sát olvasta fel. 

* 

A fordítás és az intertextualitás alakzatai 
című miskolci konferencián (1997. április 
24-26.) hangzott el Ferenczi László Töre
dék a műfordításról, Kálmán C. György 
Avantgardista elfordítások, Kappanyos 
András Ulysses, a nyughatatlan és Szili Jó
zsef Versfordítás esszében című előadása. 

* 

Az Odorics Ferenc szervezte szegedi, 
A szerző neve és az írói név tematikájú DE-
KON-ferencián hangzott el a következő elő
adás: Bónus Tibor: Szerzőség a kritikai dis
kurzusokban. 

* 

A Kultúrák találkozása a XX. századi 
dramaturgiai és színházi gyakorlatban cím
mel megtartott konferencián (Veszprém, 
1997. május 7-8.) Varga László Beckett szi
tuációismétlő drámái címmel adott elő. 

* 

1997. május 11-én Bécsben adott elő Boj
tár Endre A mitologizált litván tudat címmel 
a Populists and Reformers in Central Eu
rope című konferencián. 

A Wien-Budapest c. konferencián (1997. 
május 14.) Tverdota György Mitteleuropa 
im französischen Kontext címmel szólalt fel. 

* 

A L 'homme et la steppe címmel Dijonban 
rendezett tanácskozáson (1997. május 14-
16.) tartotta meg Korompay János Inspira

tions et interpretations de la Grande plaine 
hongroise című előadását. 

A Dsida-konferencián, melyet 1997. má
jus 17-19. közt rendeztek Szatmáron és Ko
lozsvárott, Pomogáts Béla volt az egyik elő
adó. 

* 

A Balassagyarmaton rendezett, A ma
gyarpolgárosodás kérdései — élet a század
fordulón című tanácskozáson (1997. május 
28-30.) hangzott el Kerényi Ferenc előadá
sa: Mikszáth és korának színházi élete. 

* 

A Lipcsében 1997. június 3-5. között 
tartott Geschichtliche Mythen in den Litera
tur und Kulturen Ostmittel- und Südosteuro
pas című konferencia előadója volt Dávid
házi Péter: Abstammungsmythen in der un
garischen Literaturgeschichtsschreibung zu 
ihren Anfangen. 

* 

Odorics Ferenc v4 kvázi-ártatlanságpoé
tikája című előadása hangzott el a Határon 
- Párbeszéd az ezredvég magyar irodalmá
ról és irodalomtudományáról című tudomá
nyos összejövetelen (Parajd, 1997. július 
27-augusztus 2.) 

* 

Az AILC Literature as Cultural Memory 
címmel megrendezett XV. Kongresszusán 
(Leiden, 1997. augusztus 16-22.) több mun
katársunk is előadott, így Dávidházi Péter 
National Vindication and Cultural Memory: 
the Beginnings of Literary Historiography; 
Karafiáth Judit Visiteurs au village Potem-
kine; Sárközy Péter Littérature nationale ou 
Littérature des minőrités nationales; Tver-
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dota György Ilfaut étre absolument Greet; 
Szili József Genre as Displacement; Kál
mán C. György Ways of Representing Dis
continuous Memories: Re-arranging the 
Canonical Order by Breaking with Clas
sical Literary Historiography címmel. 

* 

A Magyar Tudományos Akadémián ren
dezett Herzl Theodor és Magyarország cí
mű tanácskozáson (1997. szeptember 2-3.) 
Ferenczi László A Herzl-historiográfia né
hány problémájáról, Szörényi László pedig 
Herzl és Jókai című előadásával vett részt. 

* 

Ungvárott, 1997. szeptember 3^4-én tar
tották a Kárpátaljai irodalom című konfe
renciát, melynek előadója volt Pomogáts 
Béla. 

Krasztev Péter Post Modern/Post Mor
tem című előadása hangzott el a Transition 
and New Faces of Literature című, újvidéki, 
1997. szeptember 5-6-i konferencián. 

A holocaust Litvániában (Nida, 1997. 
szeptember 8-13.) című konferencián Boj
tár Endre A bel- és a külpolitika szerepe a 
litván függetlenség elvesztésében című elő
adását mondta el. 

* 

A szekszárdi A költőszerep lehetőségei 
Közép-Európában című konferencián 
(1997. szeptember 11-12.) Tverdota 
György adott elő: Illyés Gyula fogadtatása 
a 30-as évek kritikájában. 

* 

A Zionism and Culture című tudományos 
megbeszélésen (Szófia, 1997. szeptember 
12-17.) hangzott el Krasztev Péter Trends 
in the New Jewish Literature in Central-
East Europe című előadása. 

* 

A székesfehérvári Magyartanárok V. Or
szágos Konferenciáján (1997. szeptember 
19-21.) Szili József adott elő Vajda János
ról, az esszenciális szerelem költőjéről. 

* 

A Wolfenbüttelben 1997. szeptember 
22-25. között megtartott Europa und die 
Türken in der Renaissance című konferen
cián Jankovics József The Image of Turks in 
Hungarian Renaissance Literature és Acs 
Pál Tarjumans Mahmud and Murad: Austri
an and Hungarian Renegades as Sultan's 
Interpreters című előadása hangzott el. 

* 

Az irodalom ünneplésformái címmel ren
dezett konferenciát a Petőfi Irodalmi Múze
um és az Irodalomtudományi Intézet Kul
tuszkutató Csoportja (Budapest, 1997. szep
tember 30.-október 1.). Intézetünk munka
társai a következő előadásokkal szerepeltek: 
Császtvay Tünde: Az elveszett és megtalált 
holttestek esete - Vas Gereben elparentálá-
sa; Dávidházi Péter: Irodalomtörténet és 
ünnepi beszéd; Ferenczi László: A költők 
hercege és a Caréme alapítvány; Karafiáth 
Judit: Szürrealista ünnepek; Kerényi Fe
renc: A Petőfi-kultusz korai szakaszának 
(1844-1867) szociológiájából; Szabó G. 
Zoltán:,, Névben él csak ": Ünnep a Hymnus 
születésének századik évfordulóján; Tver
dota György: Emlékbeszédek József Attilá
ról. 
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1997. október 10-én Pomogáts Béla adott 
elő a kassai Fábry-konferencián. 

* 

Az 1997. október 17-20. közötti Belgrá
di Irodalmi Napokon Pomogáts Béla képvi
selte intézetünket. 

* 

A budapesti Heine-konferencián (1997. 
november 1-2.) Veres András Történelem 
és poétika összefüggései Heine 19. századi 
magyar recepciójában címmel tartott elő
adást. 

* 

A Színháztudományunk helyzete és prob
lémái című kollokviumon (Budapest, 1997. 
november 3.) Kerényi Ferenc Színháztörté
net-írásunk időszerű kérdéseiről értekezett. 

* 

A Debreceni Irodalmi Napokon (1997. 
november 13.) többek között Angyalosi 
Gergely/í sólyom szövegszerűsége, Odorics 
Ferenci (kvázi-) ártatlanság poétái, Dávid
házi Péter A nemzeti nagyelbeszélés újjá
születése: A narratív identitás műfajvándor
lása irodalomtól tudományig című előadása 
hangzott el. 

Szörényi László előadást tartott az 1997. 
november 21-22-én, Goriziában tartott Kö

zép-Európa-konferencián a Mitteleuropa-
eszme magyarországi fogadtatásáról. 

* 

A magyar kultúra a Kárpát-medencében 
című konferencián (Lendva, 1997. novem
ber 21-22.) Pomogáts Béla adott elő. 

* 

Az irodalom és az irodalomtudomány 
helyzete 1989 után című konferencián (Var
só, 1997. november 26-28.) Bojtár Endre 
A strukturalizmustól a posztstrukturalizmu
sig című előadását mondta el. 

* 

Az 1997. november 28-29-i balatonföld
vári Állam az ezredfordulón című tanácsko
záson Veres András vett részt Az állam el
halása a kultúra támogatásában című előa
dásával. 

* 

Bojtár Endre a CEU Kende Péter-konfe
renciáin (1997. december 5-6.) adott elő. 

A Cseh Köztársaság budapesti nagykö
vetségén rendezett Jan Patocka-konferenci-
án (1997. december 12.) Berkes Tamás Jan 
Patocka helye a cseh eszmetörténetben cí
mű előadása hangzott el. 


