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M E G H I V Ó

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Cso- 
portja, a négy tudományeayetem régi magyar irodalomtörténeti 
tanszékeivel, valamint a Pécsi Akadémiai Bizottsággal közö- 
sen, 1985 május havi vitaülését Pécsett rendezi meg. Az öt 
részből álló vitaülés programja a következő:

május 16-án /csütörtökön/, 18 óra 30 perckor
Kovács Sándor Iván: Gyöngyösi Kemény-eposzénak Zrinyi- 

imitációi
Ormos Mária, a Oanus Pannonius Tudományegyetem 

köszönti az ülésszak résztvevőit.
rektora

május 17-én /pénteken/, 9 órakor
Boaa Miklós: A sevillai II. kódex filológiai problémái
David Richardson: Spenser as Renaissance Humanist
Nagy Cózsef : Előszavak és utószavak
Szőnyi György Endre: A reneszánsz metafora mint kozmikus 

kép: értelmezésének hermeneutikai problémái

május l/-én /pénteken/, 14 óra 30 perckor

Somos Róbert: Pico della Mirandola és az ókeresztény 
irodalom

Geréby György: "Nec Phalernum canes." Pico levele 
Hermolaus Barbarushoz

Király Erzsébet : Philón a válaszuton, avagy Leone Ebreo 
kettős utóélete

Kisbali László: Mersenne és a reneszánsz filozófiai 
hagyomány

május 18-án /szombaton/, 9 órakor
Barta Gábor: Fráter György meggyilkoltatása
Hóvári Oános: A Dobó - Balassa-féle összeesküvés
Máté Györgyi: Oean Bodin a magyarokról
Hargittay Emil: Csáky István államelméleti értekezése
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méjus 18~án /szombston/, 14 óra 30 perckor
Petneki Áron: Caravaca. Egy spenyol kultusz Kelet-Közép- 

Európában

Szabó Péter: A tisztelet tárgyai /pallos, sarkantyu, bu- 
zogány, sisak/ és az epitaphium a magyar főuri 
temetéseken

Rudolf Lenz: Ehestand-VVehestand-Süssbitterstand /Be- 
trachtung zu Familie der frühen Neuzeit/

Este társasvacsora Üszöcpusztán

Valamennyi ülés szinhelye a Pécsi Akadémiai Bizottság 
székháza /Ourisics utca 44./.

Szállásról az ülésszak szervező titkárai, Máté Györgyi és 
Nagy Oózsef gondoskodtak mindazok számára, akik erre vonatkozó 
igényüket közvetlenül Nagy Oózsefnek irásban bejelentették. A 
szállásfoglalás megtőrténtéről ugyanők irásban értesitik a je- 
lentkezőket. Az esetleges további problémák tisztázására az ü- 
lésszak titkársága 16-án délután 16 órától a megnyitásig ügye- 
letet tart. A szálláshelyeken és a pályaudvaron pécsi egyetemi 
hallcatók fogadják az érkezoket.

A számos lehetőség kpzül azt a gyorsvonatot ajánljuk, mely 
Budapest Déli pu.-ról 12^-kor indul, és elvben 153 -kor érkezik 
Pécsre. /Pályafelujitás miatt az utasokat egy szakaszon vonat- 
pótló autóbusz szállitja, de ez nem okoz különösebb kényelmet- 
lenséget./ Pécsre érkező munkatársainkat e vonatnál várja az 
egyetem autóbusza, mely a városközponttól kb. 5 km-re levő ü- 
szögpusztai szállodájukhoz, majd onnan az ülésszak szinhelyé- 
re szállitja őket. Más szállást választó munkatársainkat, va- 
lamint az egyetemistákat pécsi hallgatók fogjék kalauzolni. 
Az üszögpusztai szálloda és PAB-székház közötti közlekedésre 
a menetrendszerü jératokon felül az egyetemi busz is rendel- 
kezésre áll az ülésszak mincien reggelén és estéján. A társas- 
vacsora költségét /előreláthatólag kb. 140 Ft-ot/ az ülésszak 
titkárságán keíl befizetni a helyszinen.

Vissza 600-kor indul a Mecsek-expressz /csak helyjeggvel 
vehető igénybe/, E£ly 91 ekor érkezik a Déli p.u.-ra. A 7ZÓ-as 
gyors 11-kor, a 835-ös 1225-kor érkezik ugyanoda.

Kérjük szives részvételét !
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