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Előzetes táj ékoztató a mé.lusi pécsi ülésszakről

/l. körlevél/

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató

Csoportja, a tudományegyetemek'régi magyar irodalomtörténeti
tanszékeivel közösen két évenként szokásos, ugynevezett kisebb
ülésszakát ezuttal az ujonnan alapitott pécsi Janus Pannonius

Tudományegyetemen rendezi meg. Szervező titkárok: Máté Györgyi
gimnáziumi tanár és Nagy József egyetemi tanársegéd.

Felkérjük

mindazokat, akik ezen az ülésszakon május 16-18-án /hazautazás

19-én/ részt óhajtanak venni, és a három éjszakára szállásra
van szükségük, igényüket április 10-iq Nagy Józsefnek sziveskedjenek irásban bejelenteni /Oanus Pannonius Tudományegyetem,

Tanárképző Kar, Irodalomtudományi Tanszék, Pécs, Ifjuság utja
6, 7624/.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az ülésszak első ülése

május 16-án, csütörtökön, előreláthatólag du.

18 -kor kezdő-

dik, és 18-án, szombaton este társasvacsorával zárul.
Hasonlóan szokásos debreceni illetve szegedi vitaülése-

inkhez, most sem szántunk az ülésszaknak központi tárgyat.

Előreláthatólag a következő témákról fognak előadások elhangzani:

n

Fráter György meggyilkoltatésa /Barta Gábor/
Pico della Mirandola /Geréby György, Somos Róbert/
Csáky István államelméleti értekezése /Hargittay Emil/
A Dobó-’Balassa--féle összeeskQvés /Hóvári Dános/
Philón a válaszuton, avagy Leone Ebreo kettős utóélete
/Király Erzsébet/
Mersenne abbé /Kisbali László/
Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrinyi-alluziói /Kovács Sándor Iván/
□ean Bodin /Máté Györgyi/
Előszavak és utószavak /Nagy Dózsef/
A tisztelet tárgyai /pallos, sarkantyu, buzogány, sisak/ és az
epitaphium a magyar főuri temetéseken /Szabó Péter/
A régi irodalom tanulmányozásának néhány irodalomelméleti
vonatkozása /Szőnyi György Endre/.
/Több-kevesebb valóezinüséggel külföldi vendégekre is számitunk
Olaszországból, az NSzK-ból és az Egyesült Á1lamokból./
A szálláslehetőségeket illetően a következő változatok áll-

nak rendelkezésre:
2-4 ágyas szállodai szobák, áruk: 180- 330 Ft/éj/fő
Néhány saját költségén résztvevő számára előreláthatólag
mód nyilik a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában szállást
biztositani.

Ennek költsége: kb.

60 Ft/éj/fő.

Az egyetemi hallgatókat korlátozott számban, 25-50 Ft/éj/fő

költséggel tudjuk elhelyezni. Kérjűk illetékes tanszéki kollé-

gáinkat, hogy a legrövidebb időn belül sziveskedjenek megkűldeni Nagy Oózsefnek a résztvevő diákok számát és nemi megoszlását.

Azokat a résztvevőket, akik olcsóbb, kevésbé komfortos
szállodai elhelyezésit, illetve a PAB-székházbeli szállást ó-

hajtanák választani, kérjük, sziveskedjenek időben jelezni

3zándékukat. A szobafoglalások a jelentkezések sorrendjében
történnek.

A részletes programot, a javasolt érkezé3i és indulási
időket, valamint a társasvacsora költségét második szému körlevelünkben fogjuk közölni.
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