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"VERSSZERZÉS ÉS POÉZIS"
A XVI-XVII. századi magyar költészet

Eresztvény, 1988. május 18-22.

1. körlevél

Kedves Munkatársunk,
megkezdődött a reneszánszkutatók szokásos májusi tanács- 

kozásának előkészitése. Reméljük, részvételével vagy esetleg 
előadásával majd Ön is kitünteti e rendzevényt.

Az ülésszak helye az eresztvényi Hotel Salgó tanácsteripe. 
A kedvező természeti és müemléki környzettel renöelkező szállo- 
da, - mely a^legtöbb résztvevcnek szállásul is fog szolgálni - 
Salgótarjánból kényelmesen megközelithetc.

A "VERSSZERZÉS ÉS POÉZIS" 1988. május 18-án, szerdán, a 
koradélutáni órákban veszi kezdetét, és 21-én, szombaton este 
a hagyományos tá.rsasvacsorával zárul. A programot 20-án, pén- 
teken egósznapos tanulmányi kirándulás egésziti ki; ennek célja 
Szlovákiában található magyar irodalomtörténeti emlékhelyek fel- 
keresése.

Az ülésszak rendezői: a I'lagyar Tudományos Akadémia Iroda- 
lomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Csoportja, a négy
bá a Nógrád Iiegyei Muzeumok Igazgatósága. Előkészitő Bizottság 
alakult; tagjai: Bitskey István (KLTE Debrecen), Domonkos Alajos 
(Mógrád Megyei Muzeumigazgatóság, Salgótarján), Horváth Iván 
(tudományos titkár) , Keleti. Istvánné (gazdasági felelős), 
Keserü Bálint (JATÉ Szeged), Klaniczay Tibor (KTA Irodalomtu- 
dományi Intézet Reneszánsz-kutató Csoport), Pirnát Antal 
(JPTE Pécs), Sántha'Teréz (szervező titkár), Tarnai Andor 
(ALTE Budapest).

Lassacskán már formálódni kezd az ülésszak munkaterve. 
Az alant felsorolt cimek mindenesetre még nagyon távol állnak 
a véglegességtől:

ZempLényi Ferenc: A felező tizenkettes eredete
Vörös Rózsa - Szigeti Csaba: Metrum és ritmus a régi ma- 

gyar irodalomban
Vadai István: A XVII. századi magyar költészet: idézetek 

poétikája, II.
bzörényi László: A Zrinyi-hexameter
Szőnyi EteLka: XVI. századi énckelt prózák
Szigeti Csaba: A XVII. századi magyar költészet: idézetek 

poétikája, I.
Szabó Géza: Vers és melódia
Pirnát Antal: Javaslat néhány XVI. századi, elveszett, 

szóbeli költemény kikövetkeztetésére
Mohácsi Ágnes: Dallamok nyomai régi magyar versformákban
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Kőszeghy Péter: Kliséhasználat a szóbeliségben és azon kivül 
Komlovszki Tibor: A Balassi-vers akusztikája
Kocsor Erika: Egy régi költői eljárás XVII. századi magyar 

prózairóknál: az anagrammák poétikája
Kiss Erika: Régi magyar "közölések" és Quintilianus mondat- 

tani elmélete
dankovits László: A szóbeliség XVI-XVII. százacLi hagyományai 

ból
Hubert Gabriella: Modell a gyülekezeti ének müfajára: több- 

dimenziós táblázat
Horváth Iván: Történeti rétegek a korai magyar metrumkincs- 

ben
Gál György: A "Répertoire de la poésie hongroise ancienne" 

adatmodellje
FC-csoport: A metrumváltás XVII. századi változatai 
bi Francesco, Amedeo: A históriás ének mint formulaköltészet 
Ács Pál: Rimay müfaji rendszere és versformái

Mint a témák megválasztásából és az előadók többségének módszer- 
tani tájékozódásából sejthető, az ülésszaknak viszonylag határo- 
zott és egységes szellemi arculata lesz. Egyes kedves Munkatársa- 
ink fiókjaiban bizonyára lapulnak még olyan kutatási eredmények, 
amelyeknek bemutatása jól illeszkednék a "VERSSZERZÉS ÉS POÉZIS" 
e most kialakuló munkatervéhez. Nagyon kivánatos lenne, ha a 
fent közölt, elözetes előadásjegvzéket valóban ideillő anyagok- 
kal bővithetnők.

A tanácskozás lebonyolitásával kapcsolatos technikai tudni- 
valókról majd 2. körlevelünkben nyujtunk tájékoztatást. Előzete- 
sen közöljük, hogy a Hotel Salgóban személyenként kb . 250 Ft/napi 
áron, illetve egyetemi hallgatók számára a Hoteltől kb. 15 perc- 
ryire lévő KISz Iskolában 110-180 Ft/nap költséggel tudunk szál-r 
lást biztositani; a részvételi dij előreláthatóíag 250 Ft körül 
lesz. Mellékelten küldjük a Jelentkezési lapot, melyet legkésőbb 
1988. január 15-ig kérünk visszaküldeni Sántha Teréz szervező 
titkárnak: MTA Irodalomtudományi Intézet” 1118 Bp. hénesi ut 
11-^5.

Mirden kedves Munkatársunkat szeretettel köszöntjük:

az ülésszak
Előkészitő Bizottsága

melléklet: Jelentkezési lap


