
M ANIERIZMUS -ÜLES S Z AK 
SÁROSPATAK .

1970. május 7-9•

Kedves munkatársunk!

Brtesitjük, hogy az MTA Irodalontudományi Intézetének Reneszánsz- 
kutató Csoportja, valamint az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti 
tanszékei 197^ • május 7-3-9-én tudouányos ülésszakot rendeznek Sáros- 
patakon a manierista irodalom kérdéseiről.

A tudományos program koretében négy ülésre kerül sor. Kettőt 
egy-egy összefoglaló előadásra és annak vitájára kivánunk forditani 
/Klaniczay Tibor: Az európai manierizmus, Bán Imre: A ma^yar nanie- 
rísta irodalom/, kettőt pedig az ülésszak erie v á 11 alk 0 z o résztvevői- 
nek a magyar manierizmus tárgyköréből vett kisebb előadásaira. Ez 
utóbbiak egyes szerzőkről, egyes müvekről, vagy egyes részletproblé- 
mákról szóló konkrét kutatási eredményeket hivatották bemutatni. E 
kiselőadások időtartama 20 perc. Kérjük, hogy a mellékelten küldött 
jelentkezési lapon sziveskedjék feltüntetni, hogy vállal-e ilyen kis- 
előadást.

Az ülésszak programját kultúrális rendezvények, Sárospatak mü- 
emlékeiner megtekintese es kirándulás egésziti ki. Az ülésszak harma- 
dik napján esedékes autóbusz-kirándulás során Boldogkővára, Vizsoly, 
Gönc és Szerencs megtekintését tcrvezzük. A kiránduláson való rész- 
vétel /ebéddel együtt/ eljroláthatólag $0.— Et lcsz.

Tekintve? hogy a program 7-én rcg_el kezdődik, kérjük, hogy a 
résztvevők 6—án este érkezzenek'Sárospatakra, A közös program, a ki- 
rándulás befejezésével 9-én d.u. 5 óra tájban Szerencsen fejezödik 
be.

A jelpntkezési 
sziveskedjék póstára 
Szállóban/ február e 
szobánként 120.— Pt 
doskodik.

lapot egy héten belül /legkésőbb január 30-ig/ 
’dni, mcrt a szállodai szobákat /a Borostyán 

lejéig biztositanunk kell. A szállás /2-J-4 ágyas/ 
. Sárospatakon az étkezésről mindenki maga gon-

Minden levelezést kérünk az ülésszak titkárának: Komlovszki
Tibornak cimezni /KT ’ irodaloutudonányi Intézeto , Budapest, ZI., 
Ménesi út 11-13./

Az ülésszak végleges, pontos 
jük meg minden résztvevőnek.

programját 1970 március végéig küld-

Budapc-t, 1970. január 21-én.

Bán'Imre sk. 
egy.tanár 
/Bebrecen/

Keserü Bálint sk. 
egy. adjuaktus 
/Szeged/

Klaniczay Tibor sk, 
ig az g a t óhe ly 011 e s 
/Irod.tud. Intézet/

Tolnai Gábor sk. 
egy. tanár 
/Budapest/
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