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tudoniányos ülésszak

PÁPA, 1984. méjus 16-19.

Kedves Munkatársunk,

Az utóbbi évtizedben a nemzetközi reneszánsz-kutatás
egyik leggyümölcsözőbb területévé vált az udvari élet és udvari
kultura vizsgálata. Hogy a téma tanulmányozását Magyarországon is előmozditsuk és hogy az e területen dolgozó kutatók elszigeteltségét csökkentsük, a magyar rencszánsz udvarok történetét
választottuk 1984. évi kollokviuraunk tárgyául. A tudományos
ülésszakot a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Csoportja, a tudományegyetemek régi
magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen, Pápa Város Tanácsának és a Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának védnöksége
alatt Pápán, 1984. május 16. és 19. között (hazatérés 20-án,
vasárnap d.e.) rendezi meg.
Az ülésszak megszervezésére előkészitő Bizottság alakul.
Ennek összetételét következő körlevelünkben fogjuk tudatni.

Az ülésszak helye: a pápai Kastélymuzeum Nádor-terme.
A program még nem alakult ki véglegescn, szeretnők
Kedves Munkatársaink javaslatait megkapni. Előreláthatólag a
következő nagyobb témák tárgyalására fog sor kerülni: a királyi,
fejedelmi, főpapi és főuri udvarok kulturája, mégpedig a szó
mindkét értelmében: az anyagi és a szellemi kulturával egyaránt
foglalkozni kivánunk. Tanulságosnak igérkezik a külföldi udvarokban mcgfordult magyarok tevékenységénck elemzcse is. Felvetődött, hogy a vizsgálandó korszakot a XVI. század közepétől
végéig terjedő időszakra szükitsük, illetve, hogy a Mátyáskortól a reneszánsz korszak végéig, talán Bethlen Gábor uralmáig tágitsuk. Ebben is Kedves Munkatársaink tanácsaira számitunk. Már előre elnézest kérünk azért, hogy az előadó- és témajavaslatokat természetesen csak a javaslatok bcérkezési sorrendjének, illetve a tematika alakulásának függvényében vehetjük
tekintetbe.

A tudományos programot előreláthatólag a szokásos rendezvények fogják kiegésziteni. Fontos tájékoztatást ezekről is
csak második körlevelünkbcn nyujthatunk.
Az ülésszak résztvevői számára az elhelyezést részben
a Kastély szomszédságában található Platán Szállóban, részben
IBUSz-szobákban tudjuk biztositcni. (A szállodai szoba ára nem
lesz kiemelkedően magas.) A diák-résztvevők előreláthatóan
kollégiumi szállást kapnak, olcsón.
jelentkezési lapokat
A
második körlevelünkhöz fogjuk csstolni
Az ülésszakkal kapcsolatos javaslatokat, levelezést
a következő cimen
várjuk: Horváth Iván, MTA Irodalomtudományi
Intézet, Reneszánsz-kutató Csoport, 1118 Bp. Ménesi ut 11-13.

Várjük Kedves Munkatársaink szives javaslatait.
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