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Kedves Munkatársunk!

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Inté- 
zetének Reneszánsz-kutató Csoportja, a tudományegyetemek régi 
magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen, Pápán, május 
15-19-én rendezi meg idei ülésszakát, a Magyar Tudomanyos Aka- 
démia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, valamint Pápa Város 
Tanácsának védnöksége alatt.

Az ülésszak megszervezésére az alábbi Előkészitő Bizott- 
ság alakult: R. Várkonyi Ágnes (elnök) , Bitskey István (debreceni 
egyetem), Feuerné Tóth Rózsa (MTA Müvészettörténeti Kutatócsoport), 
Horváth Iván (tudományos titkár) , Keserü Bálint (szegedi- egyetem), 
Klaniczay Tibor (MTa Irodalomtudományi Intézet), Péter Katalin 
(MTa Történettudonányi Intézet), Sántha Teréz (szervező titkár), 
Szabó László (Pápa Város Tanácsa, Müvelődési Osztály) , Tarnai 
Andor (budapesti egyetem).

Az ülésszak a XVI. és a korai XVII. század magyar rene- 
szánsz udvari kulturájával foglalkozik, különös tekintettel a tár- 
sadalom- és eszmetörténeti vonatkozásokra, az irodalmi, zenei, 
képzőmüvészeti kérdésekre, az ünnepek, szertartások, szokások 
rendjére, kitekintéssel az európai háttérre. Az előadók névsora 
(az előadások ideiglenes cimének feltüntetésével)a következőképpen 
alakult:
Ács..Pál: Az eraznisták és a korai reforr-itorok udvarbirálat -
Ámbrus Katalin: a. xVI-AVII-. század főuri életmódjának tükröződése 

két udvari dránában: bzép r.agyar kouédin’, Gonstan- 
tinus és Victoria

Balázs Mihály - Monok István: Történetirók Báthory Zsignond udva- 
Barta Gábor: Hunanisták I. János király kancelláriájában
Bartók István: Báthory Zsignond neveltetése
Benda Kálraán: Bocskai István székhelynélküli fejédelmi"udvara 
Bitskey István: Pázmány udvara
Bobrovszky Ida: Bethlen Gábor udvara és a müvészet
Galavics Géza: nagyar udvari képzőnüvészet a XVI. század második

felében
jankovics József: Udvarellenesség a XVI-XVII. század fordulóján 
Klaniczay Gábor: Udvari kultura és civilizációs folyamat 
Koppány Tibor: ^z épitészet Mádasdy Tamás udvarában
Péter Katalin: Udvari kultura és kalendáriun. Lgy esettanulmány: 

I. Rákóczi György
Petneki Áron: Intrada. az ünnepélyes bevonulás for^.'ja és szerepe 

a kelet-kczép-európui fcjedelmi és főuri udvarc.ib .n
Rekettyés Mária: Thurzó János boroszlói püspök udvartartása 
bzabó xndrás: uágocsy Gáspár és xndrás udvara 
özabó Péter: A test és vonzáskörének szinbolikus tartnlnai az 

uralkodói temetéseken 
bzékely Julia: az udvari tánc
Trócsányi Zsolt: az erdélyi udvar szervezete a Báthoryak korúban
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Virágh László: x«. zene funkciója a rzagyar reneszánsz társadolcn- 
ban

Zenplényi Ferenc: A középkori udvari kultura funkcióváltozása a 
renészár.szban'

Zonbori István: II. Lojos udvara Szydirowiecki kancellár naplója 
alápján

végleges progranról 3»sz. körlevelünkben adunk tájé- 
koztatást.

Kivánatos, hogy á könferencia résztyevői r.ú/jus "15-én, 
kedden du. érkezzenek. Pápára. xi hivatalos prograiri 19-én, szombatcn 
este fejezodik be, a hazautazást célszerü 2O-án, vasárnapra tervez 
ni.

Az ülésszakot egésznapos tanulriányi kirándulás egésziti 
ki. Á valószinü utvonal: Rábaszentniklós - Arpás - Pápóc - 
Celldöwölk - oomló vár - Aéttornyulak. a kirár.dulás és az ann 
során elfogyasztott ebéd, valamint a szonbati bucsuvacsora kc - 
sége előreláthatólag kb. 300 Ft-ot fog kitenni.

Lizálláslehetőség az ülésszak szinhclyéül szolgáló 
Kastélynuzeur: tőszonszédságában lévő Platán ^zállób.an áll r^v- 
delkezésre. Alőrelátható árak: 2-ágyas szobában szcnélyéhk' t 
és éjszakánként (reggelivel) 290 Ft, 3-ágyasban ugy v. Lgy 23- lt. 
Kivánságra iBUSz fizetővendégszobák is igcnybevehct'~ r , 120-140 Ft- 
os áron. Lgyeteni hallgatók szánára kollegiuni (40 Ft) , illetve 
turista (24 Ft) szállást biztositunk.

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot ~ 'rc' s 1-ig 
sziveskedjék visszaküldehi az ülésszak szervezo titkárái ' ímere: 
bántha Teréz, MTa Iro.dalomtudoiaányi Intézet, 111S Jp. Piéncci ut 
11-13.

nelléklet:
1 db jelentkezési lap
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