BALASSI BALINT ÉLETMÜVE
tudományos ülésszak .

EGER, 1976 május 12-15.

Kedves Munkatársunk{
Az utóbbi évtizedekben a tudományos kutatás kevés költővel foglalkozott többet és sokoldalúbban, mint áppen a magyar ^reneszansz legnagyobb egyéniségével, Balassi Bálinttal. Ezért'választottuk az o életmüvét az 1976, évi ülésszakunk tárgyául.
A róla szóló tudományos ülésszakot a iíagyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz-kutató Osztálya a három tudományegyetem régi magyar irodalomtörténeti tanszékével, az egri
Gárdonyi Géza Társasággal és az egri Tanárképző Főiskolával közösen,
Heves-megye Tanácsának és a Magyar Tudományos Akadémiának védnöksége alatt Egerben, 1976 május 12-től 15-ig rendezi meg*
Az ülésszak megszervezésére az alábbi Előkészitő Bizottság alakult: Varjas Béla a Bizottság elnöke, Bán Imre, Keserü Bálint, Klaniczay TiboTj Kovács Béla, Nagy Sándor, Tolnai Gábor,
Bitskey István, az ülésszak tudományos titkára és Sántha Teréz,
az ülésszak szervező titkára,
Az ülésszak helye: az egri Tanárképző Főiakola diszterme.
Az ülésszakon hat munkaülés keretében négy nagyobb referátum hangzik el:
Komlovszki Tibor: Balassi és a reneszánsz arány-elmélet

Varjas Béla: Balassi ciklusépitkezése

Horváth Iván: Az eszményi Balassi-kiadás koncepciója
Amedeo Di Francesco: Balassi és a manierizmus
Ezekhez csatlakozik még két ülés:

1/ Balassi Bálint életéről és költészetéről. Előadók:
Bónis György, Ludányi Mária, Ritoókné Szalay Agnes, stb,
2/ Balassi Bálint és Kelet-középeurópa. Előadók: Gömöri'
György /Cambridge/, Jan Slaski /Varsó/, Vujicsics D. Sztoján, stb.
A tudomanyos programot kiegászitő rendezvények:
május 12-én a Heves-megyei Tanács Elnöke által adott fogadás a Vár Képtár-termében;
május 13-an müsoros est Latinovits Zoltán rendezésében,
a budapesti ELTE Balassi Bálint szavalókörének részvételével;
május 14-én társasvacsora;
május 15-én egésznapos kirándulás: Eger-Kerecsend-KápolnaFeldebrő-Verpelét-Kisnána-Tarnaszentmária-Parád-Gyöngyös-Vámosgyörk
útvonal on •

./.

- 2 Ivlivel a program május 12-én, szerdán reggel kezdődik,
kérjük, hogy a résztvevők május 11-én este érkezzenek Egerbe®
A közös program május 15-én, szombaton délután fejeződik be Vámosgyörkon /vasúti csatlakozás Bp, felé/, illetve Egerben9

Az ülésszak résztvevői számára az elhelyezést az egri
Unicornis és Park Szállóban, több-ágyas szobákban, valamint a
Fizetővendégszoljálat révén, magánházaknál tudjuk biztositani,
személyenként és éjszakánként 6o-15oe- Ft-os áron. Különszobát
csak kivételesen - a szoba teljes áranak megfizetésével - tudunk
biziositani. Az egyetemi hallgatók számára túristaelhelyezés áll
rendelkezésre, személyenként és éjszakánként 4o»— Ft-os árban /ebben a kötelező reggeli is bennfoglaltatik/,

A társasvacsora és a kirándulás során Parádon elfogyasztandó ebéd együttes költségét késóbb közöljüko
Kérjük a mellékelt jelentkezési lapot legkésőbb február
10-ig sziveskedjenek visszaküldenio
Az ülésszak résztvevői számára április végén megküldjük
a nyomtatott programot, a gyakorlati tudnivalókra vonatkozó körlevelet, valamint a lefpglalt szálláshelyekről szóló értesitást,
A levelezést kérjük az ülésszak Titkárságjához cimezni:
Sántha Teréz, mTA Irodalomtudomanyi Intézet Reneszánsz-kutató Dsztálya, 1118 Budapest, Ivíénesi út ll-13o

Budapest, 1976 január 19o

Varjas Béla s.k,
az Elő^észitő Bizottság elnöke

melléklet:
1 Hb* jélentkezési lap

