A MAGYARORSZAGI BAROKK KEZDETEI
tudományos ülésszak ,
GYŐR, 1977 május 11-14.

l.sz. körlevél

Kedves Munkatársunki
Ez év májusában Győrben rendezendő tudományos
ülésszakunk tárgyául ismét aktuális problémát tüztünk ki:
a magyarországi barokk kezdeteit. Vizsgálat tárgyává szer6tnénk tenni a reneszánszból a barokkba való átmenetet,
a manierizmus és barokk viszonyát, kiegészitve ezt más
társadalomtudományok eredményeivel. Közáppontban természetesen a magyar irodalom kérdésji állanak,'de a témát
közép-európai vonatkozásban is kiszélesitjük.

A tudomanyos ülésszakot a MTA Irodalomtudományi
Intéz6t Reneezánsz-kutató Osztálya a három tudományegyetem
régi magyar irodalomtörténeti tanszékével, Gyor Megyei Vároa
Tanácsának és a Magyer Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudomanyok Osztályának védnöksége áLatt Győrben, 1977
május 11-14 között rendezi meg.
Az ülésszak megszervezésére az alábbi Előkészitő
Bizottság alakult: Bán Imre /elnök/, Bitskey István, Keserü
Bálint, Klaniczay Tibor, Tolnai Gábor, Varjas Béla, valamint Komlovszki Tibor, az ülésszak tudományos titkára és
Sántha Teréz, az ülésszak szervező titkara.

'Az ülésszak helye: Győr Megyei Város Tanácsának
diszterme.
Az ülésszakon hat munkaülés keretében két nagyobb
referátum hangzik el:

Bitskey István: Az európai barokk-kutatás és a
magyar barokk irodalom

Péter Katalin: A barokk korszak magyar társadalma

Ezekhez csatlakoznak még Bán Imre, Benda Kálmán,
Bónis György, Amedeo Di Francesco /lápoly/, Gyenis Vilmos,
Hargittay Emil, Holl Béla, Kovács Sándor Iván, Pernesz
Gyula, Szörényi László, Tolnai Gábor és Werner Welzig /Wien/
referátumaio
A tudomanyos programot kiegészitő rendezvények:

május 11-én Győr Megyei Vároa Tanácsának fogadása
a Hotel Rába különtermében;
május 12-én este a Győri Leánykar hangversenye a
Városi Tanács disztermében;
május 13-án társasvacsora;
május 14-én e^észnapos kirándulas: Gyór-PannonhalmaCs e s znek-Zir c-Széke sf ehorvár útv on slon.
Mive1 a program majus 11-én, szerdán reggel kezdődik,'kérjük, hogy a résztvevők majus 10-én este érkezzenek
Gjrőrbe. A közös program majus 14-én, szombaton délután fejeződik be Székesfehérvárt /vasúti csatlakozás Bpest felé/.

Az üléeszak résztvevői szamáxa elhelyezést a
győri Hotel Rába és Hotel Turist szallodákban tudunk biztositani. A H-tel Rábában személyenként és éjszakánként
165»-21O.— Ft-os áron /mely öeszegben a kötelező re^geli
is bennfoglaltatik/j a Hotel Turistban fejenként és sjszakánként 61.— I’t-ért /a kötelező reggelivel/ - korlátolt
számban! - tudunk vendégeket elhelyezni.
Az e^yetemi hallgatók szamára a Hotel Turistban 5-ágyas
szobak állnak rendelkezésre, személyenként és éjszakánként
40.—‘Ft-os árban. Ebben a kötelező reggeli is bennfoglaltatik.
A társasvacsora és a kirándulás során Pannonhalmán
elfogyasztandó ebéd együttes költsége kb, 120,— Ft.

Kérjük a mellékelt jelentkezési lapot legkésőbb
februar 20-ig sziveskedjenek visszaküldeni,
Az ülésszak résztvevői számára április végán megküldjük a nyomtatott programot, a gyakorlati tudnivalókra
vonatkozó körlevelet, valamint a lefoglalt szálláshelyekről
szóló értesitést.
A levelezést kérjük az ülésszak titkárságához
cimezni: Sántha Teréz, MTA Irodalomtudomanyi Intézet Reneszánsz-kutató Osztálya, 1118 Budapcst, Ménesi út 11-13.

Budapest, 1977 január 31.

Bán Imre s.k.

az Előkészitő Bizottság elnöke
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