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Felhívás

Idén ősszel is megrendezésre kerül a Fiatalok Konferenciája, a doktori fokozatot még nem szerzett  
fiatal kutatók számára létrehozott  program.  Az ELTE BTK és az SZTE BTK által közösen szervezett 
konferencia ezúttal a különböző kulturális rétegek, hagyományok találkozását vizsgálná a magyar 
vonatkozású, 1800 előtt keletkezett irodalomban.

A konferencia témája: Írásbeliség és szóbeliség irodalma – újrahasznosítva
A konferencia helyszíne, időpontja: ELTE BTK, Budapest, 2014. november 21.

Javasolt szempontok:

–  Szóbeliség  és  írásbeliség. Milyen  kapcsolat  vázolható  fel  az  alapvetően  szóban  keletkező  és 
terjedő, valamint az írásban létező szövegek között? Hogyan befolyásolják a szövegek utóéletét a 
különböző olvasási módok (néma olvasás, felolvasás, éneklés)?

–  Kéziratosság  és  nyomtatás. Milyen,  a  nyomtatás  ellenére  kéziratosan  terjedő  korpuszokat 
ismerünk, mi jellemzi ezeket? Milyen viszony fűzi őket a szóbeliséghez, s milyen a nyomtatáshoz?

–  Műfaji  határátlépések,  összeolvadások. Milyen műfaji  rendszerezések  szerint gondolkodnak a 
korban, s ezeknek milyen mértékben felelnek meg az irodalmi művek? Hogyan fonódnak össze 
egyes műfajok, s hogyan vált élesen műfajt egy-egy szöveg, vagy szövegkorpusz?

–  Areális nyelvi és kulturális kölcsönhatások az irodalomban, két- és többnyelvűség. A klasszikus 
irodalmon túl mely nyelvek irodalma, kultúrája gyakorolt hatást a magyar irodalomra? Jellemzően 
mely médium (szóbeli, kéziratos, nyomtatott) vagy mely műfajok hordozzák ennek nyomait?

–  Kulturális javak, javasolt kultúra. Hogyan vélekedtek a kortársak, ill. a modern szakirodalom a 
szóbeli  és  az  írásbeli  hagyomány  viszonyáról?  Milyen  gondolati  rendszerek  befolyásolták 
ítéletalkotásukat, és ezek mennyiben lehetnek helytállóak ma? Újragondolható-e a világi–vallásos, 
az arisztokratikus–populáris ellentét? Mit tekintünk ma bizonyítottnak az archaikus költészetet és a 
balladák ősi gyökereit illetően?

A magyar nyelvű (kb. 15 perces) előadások címét és rövid (max. 1500 karakter) 
ismertetését várjuk szeptember 21-ig a következő e-mail címre: 
kulturjav  .fikon@gmail.com  .

A konferencia anyagából – a hagyományokhoz híven – várhatóan tanulmánykötet is készül.

További információkért látogassatok el a konferencia Facebook-oldalára!
https://www.facebook.com/pages/Fiatalkonferencia/420324318065272

Várjuk jelentkezéseteket!
A szervezők: Bartók Zsófia Ágnes (ELTE), Fajt Anita (SZTE), Görög Dániel (ELTE), 
Maróthy Szilvia (ELTE).

Támogatóink:
ELTE BTK SZTE BTK
Régi Magyar Régi Magyar
Irodalom ELTE BTK Centre des Hautes Études Irodalmi
Tanszék de la Renaissance Tanszék
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