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1.sz, körlevél

Kedves Munkatársunk!
nlső tájékoztató körlevelünk kibocsátására sajnálatosan 

későn kerül sor. Az eredeti tervek szerint ugyanis idén nemzet- 
közi-jellegü ülésszakot terveztünk, a wolfenbütteli könyvtárral 
közös rendezésben. Aülönböző gyakorlati okok miatt nem sikerült 
azonban külföld.i partnerünkkel a részleteket időben tisztázni,. 
s ezért a nemzetközi-jellegü, tervezett tanácskozást más formá- 
ban, jövőre fogjuk megtartani. Idei tervünket ozért át kellett 
alakitani, a kérdés magyar vonatkozásait állitva középpontba. 
iz egyuttal módot nyujt arra, hogy fokozott figyelmet szentel- 
jünk Rimay János életmüve régóta esedékes vizsgálatának. (1981- 
ben volt egyébként halálának 350 • évfordulója.)

A terv módosulása miatt pontos programot még nem adhatunk. 
hlképzeléseink szerint elhangzana egy-ket nagyobb (egyórás) 
előadás, s kb. tizenketto 2C-5C-perces kisebb előadás. n prog- 
ram kialakitása nagymértékben a résztvevők javaslatai nyomán 
várható. Kérjük ezért, hogy aki a fenti témakörben uj mondani- 
valóval rendelkezik és eloadásra v'llalkozik, sziveskedjék a 
Jelentkezési lapon ezt feltüntc.tni. Kinthogy nem tudhatjuk elő- 
re, mennyi javaslatot kapunk, s minthogy az ülésszakot mindnyá- 
junk érdekében nem akarjuk tulzsufolni, elore is elnézést ké- 
rünk, ha esetleg nem tudjuk valamennyi javasolt előadást a 
programba beilleszteni. Az Előkészitő Bizottság a jelentkezések 
beérkezése után a lehető legrövidebb időn belül össze fogja ál- 
litani a végleges programot, s igy az előadásra jelentkezck. 
igen hamar választ fognak kapni.

Tekintottel Keszthely vasvti mcgközelitésének nehéz voltá- 
ra, az ülésszakot május 12-án, kedden a késő-délutáni órákban 
kezdenénk; és a 21-én, pénteken este tartandó társasvacsorával 
zárnánlc le. Az utazási lehetoségekről a későbbiekben pontos 
tájékoztatást fogunk adni.

Az ülésszak vendéglátója: Keszthely Város Tanácsa és a 
Helikon Kastélymuzeum íesz. az üléseket a kastélyban tartjuk,. 
Kiegészitő programként sor fog kerülni a Helikon Könyvtár és 
huzeum, valamint az ez alkalomra készülő könyvkiállitás megte- 
kintésére, a müemlékekbcn különösen gazdag környékre történő' 
egy-napos autóbuszkirándulásra, valamint az Ars kenata együttes- 
nek késő-reneszánsz és bcrokk müvekből adandó koncertjere . va- 
lamint a hagyományos társasvacsorára.

A résztvevők többségct a Eelikon bzállóban tudjuk elhelyez- 
ni, ahol egy 2-ágyas szoba; óra (2 före) , reggelivel együtt 
540.— Ft éjszakánként; 1 személyre tehát 270.— Ft. (A mellé- 
kelt Jelentkezéi lapon külön kérjük jelezni, ha valaki teljes 
szobát óhajt igénybevenni.y
Bgyetemi hallgatók szánára a Iiclikor, Turistaszállóban, emelet^s 
ágyakkal berendezett szobákban, éjszakánként és fejenként 30.— 
Ft-ért biztositható szállás.
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Étkezés számára a városban, különböző szinvonalon számos lehető- 
ség áll rendelkezésre. Kül'.’nösen elünyösnek látszik a kastély 
közvetlen közelében lévő .zon Étterem.

Minthogy reményünk van arr? , hogy a kirándulásokhoz az 
autóbuszok ingyen állnak majd rendelkezésünkre. a részvételí 
dij csupán a kirándulás alkalmával esedékes ebed (íózigligeten),• 
valamint a társasvacsora koLtségeit foglalja raagában. Lz előre- 
láthatólag 250.— Ft-ot fog kitenni.

Az ülésszak Klőkészitő Bizottságának tagjai: Bitskey István, 
Horváth Iván, Keleti Istvánné, Keserü Bálint, Klaniczay Tibor, Bántha Teréz, Tarnai Ándor és Vári Éva (a Heíikon Kastélymuzeum 
részéről).

Tekintettel az előkészités sajnálatosan elkésett voltár? , 
kérjük, hogy az ülésszakon résztvenni szándékozók a mellékelt 
Jelentkezési lapot lehetőleg postafordultával, de logkésobb 
február 6-ig bántha Teréz szervezotitkárnak, a MTa Irodalom- 
tudományi Intézetbe elküldeni sziveskedjenek (1118 Bp. Ménesi 
ut 11-15.).

Budapest, 1982 január 20.

Bitskey 
István sk.

Keserü. 
Bálint sk.

Klaniczey 
Tibor sk.

Tarnai 
Andor sk.

melléklet: 1 db Jelentkezési lap


