1. sz.körlevél
SZENT ISTVÁN ALAKJA A RÉGI MAGYAR IROLALOMBAN,
MUVÉSZETBEN ÉS TÖRTÉNETIRÁSBAN
/A késő középkortól a XVIII-XIX. század fordulójáig/
T i h a n y, 2000. szeptember 27-30.

Kedves Munkatársunk!
Intézetünk Reneszánsz-kutató Osztálya, hagyományaihoz hiven,
az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen,
az idén is megrendezi szokásos tudoményos ülésszakát. A tanácskozás ezúttal a magyar államalapítás ezredéves évfordulójának
jegyében zajlik. A konferencia a Szent István-hagyomány különböző rétegeit igyekszik feltárni, a tágabban értelmezett régi
magyar irodalom, muvészet és historiográfia területén. A téma
természetesen feltételezi a jogi,^ államelméleti, kultusztörténeti, zenetörténeti, néprajzi, müvészettörténeti és egyháztörténeti kutatás szempontjainak érvényesítését.
Az előadások feldolgozzák a szent király
ma 1 a k j á nak fokozatos eloldódását a történeti valóságtól, István személyiségétől; a középkori krónikákban és képzőmfívészeti alkotásokban hagyományozott anyag ideologikus felhasználását a hitvitairodalom, a publicisztika, a történetírás, a politikai gondolkodás, a folklór mtífaji regisztereiben.
A rendezvénynek a tihanyi Bencés Apátság az otthont, a
megnyitóra az apátsági Főtemplomban kerül sor.
A jelentkezőktől 20-perces előadásokat várunk, amelyeknek
max. 1 gépelt oldalas rezüméjét kérjük elküldeni a konferencia
tudományos titkárának: Bene Sándornak,
10-ig /MTA Irodalomtudományi Intézet, 1118 Bp. Ménesi út 11-13./.
A tudományos programot a szokásos fogadás, kirándulás
/Talliándörögd, Felsőörs, Lovas, Dörgicse/ és társasvacsora
egészíti ki.
A résztvevők ezámára a következő szálláslehetőségek állnak
rendelkezésre:
— az Apátság Vendégházában 8 db 4-ágyas, fürdőszobás szoba
/egy emeletes ággyal/, 5000 Et/szoba/éj árban. Kívánságra reggeli
igényelhetú/350 Ft-ért.
— a Képzőmtívészeti Főiskola "M&vésztelepén" 2- és 4-ágyas
fürdőszobás szobák, 1500 Ft/fő/éj árban. Teakonyha és ebédlő is
a vendégek rendelkezésére áll.
Az egyetemi hallgatóknak a melléképületben 2-, 3-, 5-, 6és 9-ágyas szobákat tudunk foglalni;a2 x 2 db, illetve 1 x 3 db
szobához közös fürdő tartozik, egy előtérrel és közös teakonyhával.
A diákok esetében a napi idegenforgalmi adót nem számolják fel,
így ezek a szobák napi 900 Ft/fő árban vehetők igénybe.
— az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetében, közvetlenül
a vízparton szintén lehet szallást igényelni; 2- és 3-agyasffürdőszobáa) elhelyezésben. A szobái<
6.500, 7.000, 8.700 és 9.800 Ft/éj
attól függően, hogy a tóra vagy az utcára néznek-e. Reggeli is igényelhető kb. 500 Ft-os/árban.
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A mellékelt Jelentkezési lapot március 10-kérjük visszaküldeni az ülésszak szervezőtitkárának; ^ántha Tereznek, IvITA
Irodalonitudoniányi Intézet, 1118 Bp. iJénesi út 11-13./.
Feltétlenül várjuk a Jelentkezési lapot azoktól is, akik előadást
kívánnak tartanl* '.

További részletes információt 2. sz. körlevelünkben fogunk
közölni.

Budapest, 2000. január 26.
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