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Kedves Munkatársunk!

Az első kör1evelünkben fölvázolt témakörökben sok érdekesnek és
tartalmasnak ígérkező előadásterv érkezett hozzánk.

Lassan láthatóvá válnak a tanácskozás vitaprogramjának keretei 
is. Terveink szerint a konferencia négy tudománvos félnapra bomlik 
majd: egy elméletire, egy iroda1omtörténetire, egy néprajzira és egy 
mííve 1 ődé s t ö r t éne t i r e .

Eddig.a következök jelentkeztek előadásra: Bartók István, .4 casa 
rustica és a mechanici (Az "alacsony stílus" ismérvei a XVII. századi 
magyar iroda1omeImé1etben); Benedek Katalin, .4 régi magyar 
exemp1umiroda1om nyomai a folklórban; Amedeo Di Francesco (Nápoly), .4 
magvar históriás énnekköltészet orális formulakincse; Dukkon Agnes,
Asztrológia és keresztény hit a régi naptárakban; Erdélyi Zsuzsanna, 
.4 népi imák szövege és műfajai; Faragó József (Kolozsvár), Ismét a 
magyar és a román Argirusról; Horváth Iván. Populári s és 
arisztokratikus szöveghagyományozódás; Jankovics Marcell. Az Argirus 
körül - orális és írott műfajok: Kilián István. .4 régi magyar dráma
közönsége: Kriza Ildikó. Egy 
Küllős Imoia. Lator poézis és

ismeret1en Mátyas-história forrásai, 
betvárfo:k1ór; Nagy Ilona. Apokrif

bibliai történetek a XVIII. sz-i prédikációs gyűjteményekben és az
é 1 ő szájhagvomány; Nagy 
székely népballadákban: 
Pi rnát Antal.
krónikájában;
Szőnyi György

László.
Armando 
Hunyadi 

.4
(9rá 1 i s

Péter Katalin,
Endre. Az angol

XVI-XVII. századi históriai elemek a
Nuzzo (Róma), Xépi kultűra Itáliában; 

László-ének nyomai 
tnagyar nép olvas a 

reneszánsz dráma

Szerémi Gvörgy 
XVI. s zázadban;
mint populáris

regiszter; Tüskés Gábor, A XVII. századi elbeszélő áhítati. irodalom 
európai kapcsolatai: Nádasi János; Vadai István, .4 XVII. századi 
magyar közköltészet formavilága; Virágh László, A régi magvar zene
populáris rétegei: Voigt Vilmos, Volt-e strófikus lira a magyar
népköl tészetben 1603 előtt?; Zemplényi Ferenc, Populáris müfajok az 
európai költészetben. (A címek egy részét csak hailomás útján 
sikertilt 1 e j egyeznünk , ezért nyilván pontat lanok .)



A résztvevők számára olyan panziókban biztosítunk 
szálláslehetőséget, ahol a csoportos részvétel kedvezményes. A Gubacs 
Panzió árai a következők: 18 db. 2-ágyas szobában 700 Ft/fő/éj, 1 db.
3-ágyas szobában 600 Ft/fő/éj, 2 db. 1-ágyas szobában 1000 Ft/fő/éj. 
Kívánságra reggeli is rendelhető 120 Ft-ért. A Mónika Panzióban 4 db 
2 (+2 pótágyas) szoba áll rendelkezésünkre, a szállásdíj itt 750 
Ft/fő/éj; a pótágyat igénybevevők számára 400 Ft/fő/éj. Reggelit itt
is készítenek - 150 Ft-ért. Mindkét panzió a tatai tó partján
fekszik, szép környezetben, a szobák fürdőszobásak.

Egyetemi hallgatók részére a József Attila Kollégium 4 db. 
ágyas szobáját foglaltuk le, ezeknek a szá11áshe1yeknek az ára

10-
250

Ft/fő/éj. E kollégiumban 
valamennyi résztvevője számára 
reggeli 25.90, az ebéd 57.20, a 
naponként.

Valamennyi szá11áshe1yrő1 
tanácskozás színhelye, a tatai 
igénybevehe tők.

A tanácskozást a szokásos 
napon po1gármesteri fogadás, 
városnézés.
irányában,

étkezési lehetöség van a konferencia 
a másutt lakóknak isl). 

31.90 Ftba kerül fejenként
(t ehá t

vacsora

10-15
vá r 1 o va gterme,

perces sétával elérhető 
de a helyi buszok
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kiegészítő programok kísérik. Az e 1 ső 
a második nap koncert, a harmadik 

majd autóbuszkiránduiás : Majk. Csókakő. Várgesztes, 
majd május 23-án, szomaton este társasvacsora. Remény

nap
Mór
van

1 s

arra. hogy konferenciánkat részvételi dij nélkül tudjuk 
1ebonyo1ítani. Esetleg a kirándulás utáni vacsora, illetve a 
búcsúvacsora költségeihez kértink majd hoz zá j áru 1 ás t. Erről és a 
további részletekröl III. kör1eve1ünkben adunk tájékoztatást május 
elején, amikor a nyomtatott programot is el fogjuk küldeni.

Kérjük a mellékeit >e/entkezési japot (a szállás- és 
igények jelzésével) eljuttatni az 

étkezés i 
ü1é s s zak

szervező titkárának címezve: Sántha Teréz. MTA Iroda1omtudományi 
l'ntézet Könyvtára, 1118 Budapest., Ménesi út 11-13.
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