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Reneszánszkutatók tudományos ülésszaka Salgótarjánban

a külföldi partne-
így a kormányzat 

az, hogy segítse a2 
:on újonnan megje- 
5Ő üzleti lépéseik- 
álkozó vállalatokat 
lálmlwnl___ á —A.n. d* r,

Versszerzés és poézis cím- 
mel a XVI—XVII. századi 
magyar költészet szakmai 
kérdései szerepelnek napi- 
renden azon a tudományos 
ülésszakon, amelyet május 18- 
tól 22-ig rendeznek meg Sal- 
gótarjánban (Eresztvényben) 
a Salgó Szállodában. Az 
ülésszakot a Magyar Tudo- 
mányos Akadémia Irodalom- 
tudományi Intézetének rene- 
szánszkutató csoportja, a bu- 
dapesti, a debreceni, a pécsi 
és a szegedi egyetem régi 
magyar irodalomtörténeti 
tanszékei, a Nógrád megyei 
múzeumigazgatóság, a Ma- 
gvar Irodalomtörténeti Tár- 
saság Nógrád megyei tagoza- 
ta rendezi az MTA—Soros 
Alapítvány támogatásával.

A reneszánszkutató csoport 
ezen ülésszakát évenként 
megrendezik más és más vá- 
rosokban. Nógrád 
letve Salgótarján 
megtisztelő, hogy 
nvos ülésszaknak 
hont. Az MTA Irodalomtu- 
dnmányi Intézetének e cso- 
portja az országban dolgozó

megye, il- 
számára 

e tudomá- 
adhat ott-

reneszánszkutatókat tömö- 
ríti, kutatásaikat koordinálja, 
beleértve a tudományegyete- 
mek azon hallgatóit is, akik 
reneszánszkutatással foglal- 
koznak, illetve kívánnak fog- 
lalkozni.

Ugyancsak megtisztelő fel- 
adatnak tekintettük, hogy a 
megyei múzeumok, illetve az 
irodalomtörténeti társaság 
révén bekapcsolódhattunk az 
előkészítő munkába, a hely- 
szín megválasztása — úgy 
véljük — kicsit jelképes is 
lehet. Elsősorban azért, mert 
hiszen Balassi Bálint és Ri- 
may János természetesen a 
nógrádi irodailmi hagyo- 
mánynak is része, a hely 
szelleméhez tartozik. A fes- 
töi szépségű, történelmi ih- 
letésű természeti környezet- 
ben. a salgói és somoskői 
várak közelségében például 
a Balassi-hagyománv és -újí- 
tás. a Rimay-versformák és 
-ciklusok, az összefüggések 
és hatások elemzése szá- 
munkra 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 Mi- 
hály, a Nógrád Megyei Ta- 
nács elnökhelyettese üdvö- 
zölte, utána megkezdődött a 
tanácskozás Klaniczay Tibor 
elnökletével. A jeles rene- 
szánszkutatók tegnap a met- 
rika kérdéseivel foglalkoz- 
tak. Ma Idézet, toposz, imi- 
táció, illetve Szóbeliség, for- 
mulák összefoglaló címek 
alatt folytatódik az ülésszak. 
A szakmai konferencia részt- 
vevői május 20-án egész na- 
pos kiránduláson vesznek 
részt, a szlovákiai magyar 
irodalmi emlékhelyeket láto- 
gatják meg, Gácsot. Alsó- 
sztregovát, Kékkőt, Zólyo- 
mot, Véglest és Divényt. 
Nyelv, vers, dallam címmel 
folytatódik május 21-én az 
ülésszak, amelv e nap dél- 
utánján rnűfaji kérdések 
megvitatásával fejeződik be.
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