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Versszerzés és poézis
Reneszánszkutatók tudományos ülésszaka Salgótarjánban
Versszerzés és poézis címmel a XVI—XVII. századi
magyar költészet
szakmai
kérdései szerepelnek napirenden azon a tudományos
ülésszakon, amelyet május 18tól 22-ig rendeznek meg Salgótarjánban (Eresztvényben)
a Salgó Szállodában.
Az
ülésszakot a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének reneszánszkutató csoportja, a budapesti, a debreceni, a pécsi
és a szegedi egyetem
régi
magyar
irodalomtörténeti
tanszékei, a Nógrád megyei
múzeumigazgatóság, a Magvar Irodalomtörténeti Társaság Nógrád megyei tagozata rendezi az MTA—Soros
Alapítvány támogatásával.
A reneszánszkutató csoport
ezen ülésszakát
évenként
megrendezik más és más városokban. Nógrád megye, ilszámára
letve Salgótarján
megtisztelő, hogy e tudománvos ülésszaknak adhat otthont. Az MTA Irodalomtudnmányi Intézetének e csoportja az országban dolgozó

reneszánszkutatókat
tömöríti, kutatásaikat koordinálja,
beleértve a tudományegyetemek azon hallgatóit is, akik
reneszánszkutatással foglalkoznak, illetve kívánnak foglalkozni.
Ugyancsak megtisztelő feladatnak tekintettük, hogy a
megyei múzeumok, illetve az
irodalomtörténeti
társaság
révén bekapcsolódhattunk az
előkészítő munkába, a helyszín megválasztása — úgy
véljük — kicsit jelképes is
lehet. Elsősorban azért, mert
hiszen Balassi Bálint és Rimay János természetesen a
nógrádi
irodailmi
hagyománynak is része, a
hely
szelleméhez tartozik. A festöi szépségű, történelmi ihletésű természeti környezetben. a salgói
és somoskői
várak közelségében például
a Balassi-hagyománv és -újítás. a Rimay-versformák és
-ciklusok, az összefüggések
és hatások elemzése
számunkra különös akusztikát.
is kaphat, hiszen ez a
táj
szűkebb hazájuk,
érzékien

szép gondolataiknak
egyik
forrása. Az ülésszak szakmai
elöadásait mindenekelőtt az
itt élő
magyartanároknak
ajánljuk.
A szakmai konferenciát
tegnap délután
Berki Mihály, a Nógrád Megyei Tanács elnökhelyettese üdvözölte, utána megkezdődött a
tanácskozás Klaniczay Tibor
elnökletével. A jeles reneszánszkutatók tegnap a metrika kérdéseivel foglalkoztak. Ma Idézet, toposz, imitáció, illetve Szóbeliség, formulák összefoglaló
címek
alatt folytatódik az ülésszak.
A szakmai konferencia résztvevői május 20-án egész napos kiránduláson vesznek
részt, a szlovákiai
magyar
irodalmi emlékhelyeket látogatják meg, Gácsot.
Alsósztregovát, Kékkőt, Zólyomot, Véglest és
Divényt.
Nyelv, vers, dallam címmel
folytatódik május 21-én az
ülésszak, amelv e nap délutánján
rnűfaji
kérdések
megvitatásával fejeződik be.
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