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Kedves Munkatársunk!
Intézetünk Reneszánsz-kutató Csoportja az egyetemek régi 

magyar irodalom-tanszékeivel közösen 1992-ben is megrendezi 
hagyományos ülésszakát. Terveink szerint a konferenciát május 
20-23-án tartjuk Tatán.

A tanácskozást - mintegy a pápai udvari kultúra-ko1lokvium 
e11endarabjaként - a korszak népi kultúrájának megvitatására 
szánjuk Közköltészet, népi kultúra a XVI-XVII. században 
munkacímmel. Nyitottak szeretnénk lenni a téma 1 egkülönfé1ébb 
elméleti és filológiai megközelítései felé, s az irodalmi 
vi zsgá1ódásokat művelődéstörténeti, művészet- és zenetörténeti 
előadásokkal egészítenénk ki.

Ez a téma a régi magyar irodalom kutatói közt az utóbbi 
időkben olykor kemény vitákat váltott ki, mindenképp hasznos 
lenne tehát, ha a különböző álláspontok most világosan és 
tagoltan fogalmazódnának meg. Szeretnénk kitekinteni a téma 
külföldi megköze1ítéseire is.

Az elméleti igényű előadásokat követhetnék a filológiai 
tárgyúak. Olyan dolgozatokra számítunk, amelyek újszerű 
álláspontokkal vagy eredményekke 1 je1entkeznének régi, 
lezáratlan vitatémáinkkal kapcso1atban. Példaképpen 
említhetnénk a népi imák eredetkérdéseit (ősi?, középkori?, 
barokk?), a históriás énekek kérdéskörét (közönségük, eredetük, 
műfajuk, versformájuk, elveszett históriák stb.), a népszerű 
vallásos műfajokat és a hozzájuk kapcsolódó könyv- és 
o1vasásku1túra problematikáját. A XVII. századi magyar 
líratörténet érdekes és lezáratlan fejezete Balassi és az 
udvari költészet fo1k1orizá1ódása, hasonlóképpen a kéziratos 
énekeskönvvek és a népdalgyűjtések versanyagának viszonya. Szó 
eshetne a népszerű barokkról, a "parasztbarokkró1" és 
mindarról, ami e témakörben érdeklődésre tart számot. Az egész 
kérdéskört mintegy kívülről megvilágító művészettörténeti, 
zenei stb. előadásoknak egy külön félnapot szánnánk.

Arra kérjük, hogy amennyiben a konferencián előadást 
szándékozik tartani, 1992. január 10-ig ezt levélben jelezze. 
Ezt követően az akkorra már pontosabban kirajzolódó 
programtervezetet második kör1eve1ünkben fogjuk ismertetni. 
Várjuk je1entkezését,
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