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1. körlevél

Kedves Munkatársunk!

Orömmel tájékoztatjuk arról, hogy 1995-ben is folytatódik az MTA Irodalomtudományi
Intézetének Reneszánsz-kutató Osztálya és az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékei
által közösen szervezett májusi konferenciák sorozata. Az ez évben esedékes kétnapos, ún. kis
konferencia helyszíne Miskolc, időpontjául május negyedik hetét választottuk (a pontos dátum
még nincs meghatározva).
A konterencián terveink szerint a régi magyarországi irodalomelmélet körébe tartozó
előadások hangzanak el, ezt kívántuk jelölni a Retorikák, poétikák, drámaelméletekcímmei. Többek
között az alábbi témák felvetésére teremthet alkalmac a tanácskozás: régi magyarországi szerzőjű
vagy Magyarországon kinyomtatott irodalomelméleti kézikönyvek, ismeretlen kéziratos elméleci
művek és diákjegyzetek, az irodalmi tudat és irodalomkritika cörténetének körébe tartozó újabb
kutatások, a jelentős hazai hatással bíró nemzetközi szellemi központoknak és filozófiai, teológiai
tanoknak a közlés tartalmát és formáját illető megállapításai, könyvjegyzékek retorikai tanulságai,
a korabeli elmélet és gyakorlat kölcsönhatásának vizsgálata (pl. retorikai szempontú verselemzés)
stb.
A miskolci házigazdák tervei szerint lehetséges, hogy a konferencia egy harmadik nappal is
kiegészülhetne, amelynek témája a régi magyar és európai, ill. a modem magyar képvers lenne.
Ezúton kérjük Ont arra, szíveskedjék jelezni, kíván-e előadást tartani a konferencián.
Tervezett előadásának közelítően pontos címét és rövid annotációját is várjuk. Szívesen fogadjuk
a konferencia tárgyát illető ötleteit, témajavaslatait is.
Kérjük, lehetőleg minél előbb, de legkésőbb 1995. február 10-ig jelezze előadói szándékát.
Szívesen vennénk, ha a formális jelentkezés mellett (amelyet a Reneszánsz-kutató Osztály címére
várunk) személyesen vagy telefonon is fölvenné a kapcsolatot a konferencia tudományos titkárával
a részletek egyeztetése céljából.
A tervezett előadások felsorolását február végén postázandó 2. körlevelünk tartalmazza
majd. Ugyanahhoz a körlevelünkhöz csatoljuk a jelentkezési lapot, tájékoztatást nyújtva a szállásés étkezési lehetőségekről.
Az új esztendőre is eredményes munkálkodást kívánva, baráti üdvözlettel:
Budapest, 1995. január 11.
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