
JANUS PANNONIUS-ÜLÉSSZAK 
a költő halálának 500. 
évfordulója alkalmából

PÉCS, 1972 március 27-51.
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Kedves Munkatársunk!

Jövő év tavaszán lesz Janus Pannoniun halálának 500. év- 
fordulója. Ez alkalomból az érdekelt tanszékek és kutatócsoportok 
tudományos ülésszakot rendeznek Baranya Megye Tanácsa és Pécs Megyei 
Város Tanácsa védnöksége alatt Pécsett, 1972 március 27-től 51-ig.

Az ülésszak megszervezésére az alábbi Előkészitő Bizott- 
ság alakult: Kardos Tibor akadémikus, a Bizottság elnöke /Bp. Tu- 
dományegyetem, Olasz Tanszék/, Bán Imce egyetemi tanár /Debreceni 
Tudományegyetem, Magyar Irodalomtörténeti Tanszék/, Borzsák István 
egyetemi tanár /Debreceni Tudoraányegyetem, Klasszika-filológiai 
Tanszék/, Harmatta János akadémikus /MTA Okortudományi Kutatócsoport 
Horváth János egyetemi tanár /Bp. Tudományegyetem, Latin Tanszék/, 
Keserü Bálint egyetemi docens /Szegedi Tudományegyetem, Magyar Iro- 
dalomtörténeti Tanszék/, Klaniczay Tibor akadémikus /MTA Irodalom- 
tudományi Intézet, Reneszánsz-kutató Csoport/, Kolta Ferenc tanszék- 
vezető főiskolai tanár /Pécs, Tanárképző Főiskola^ Magyar Irodalom- 
történeti Tanszék/, Tolnai Gábor akadémikus /Bp. Tudományegyetem, 
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék/, V.Kovács Sándor munkatárs, 
az ülésszak tudományos titkára /MTA Irodalomtudományi Intézet, Re- 
neszánsz-kutató Csoport/ és Sántha Teréz, az ülésszak szervező tit- 
kára /Reneszánsz-kutató Csoport/.

Az ülésszak öt napja közül az elsőn kerül sor a Janus 
Pannonius emlékének szentelt kulturális rendezvényekre /szoborle- 
leplezés, emlékülés, a Pécsi Balett reneszánsz-müsora/, négy p.apot 
pedig tudományos program tölt ki. E program keretében mintegyhu- 
szonöt előadás fog elhangzani 50, illetve 20 perces időtartammal. 
Az előadók összegezik és uj kutatási eredményeikkel kiegészitik r 
Janus-filológia minden tárgykörét: a költő életének és munkássá.- 
nak alapvető problémáit, valamint életmüvének magyar és európai ; -
életét. Az előadásokat vita követi. Jelen körlevelünkhöz csatoit 
megküldjük az előzetesen tervbe vett előadások listáját. A programot 
az ülésszak félidejében, előreláthatólag március 29-én, félnapos 
autóbuszkirándulás egésziti ki a környék nevezetességeinek megte- 
kintésére, társas-vacsorával.

•A Janus-ülésszak résztvevői számára szállodai elhelyezést 
tudunk biztositani, 2-, illetve 3-ágyas szobákban 80. --, illetve 
60.-- Ft-ért naponta, reggelivel. Különszoba igénylése esetén a 2- 
ágyas szoba árát /160.-- Ft, naponta/ kell fizetni. A szállodai el- 
helyezés mellett mód nyilik fízetővendég-szolgálat igénybevételére 
is, egy éjszaka szobafoglálásért 41.-- Ft, minden további éjszakáért 
35.-- Ft dijat számolnak fel. Az autóbuszkirándulás a megyei tanács 
jóvoltából_ingyenes, a vacsorát azonban a résztvevők fizetik /ez 
kb. 20.— Ft/. \
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Kérjük, hogy a melléke1t  jelentkezési lapot legkésőbb 
szeptember 30-ig sziveskedjék beküldeni, hogy a szállodai szobák 
megrendelését idejében intézhessük e1.

Minthogy az ünnepségek 1972 március 27-én kezdődnek., 
szállodát már 26-án tudunk biztositani, de akik 27-én érkeznek a 
reggeli pesti gyorssal, azok is elérik az ünnepségsorozat megnyitá- 
sát jelentő szoborleleplezést, mely d.e. 1/2 12-kor kezdődik /a 
gyorsvonat kb. egy órával korábban, 1/2 11-kor Pécsett van/. Tájé- 
koztatásul közöljük, hogy az ülésszak március 31-én olyan időpont- 
ban fog befejeződni, hogy a résztvevők még aznap visszautazhassa- 
nak Budapestre.

A levelezést kérjük az ülésszak titkárságáhöz cimezni 
/Bp. XI. Ménesi ut 11-13. MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz- 
kutató Csoport/.

Budapest, 1971 szeptember 1.

Kardos Tibor s.k.
az Elökészitő Bizottság 
elnöke

V.Kovács Sándor s.k. 
az Előkészitő Bizottság 
tudományos titkára
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