A MAGYAR IRGihöLOIi MüFaJAI
ÉS A RENESZÁNSZ TÁRöADALOM

1..SZ. körlevél

tudományos ülésszak
NYIREGYHÁZA, 1980 május 14-16.

Kedves Munkatársunk!
A MTA Irodalomtudoraányi Intézet Reneszánsz-kutató
Osztálya, a három tudományegyetem régi magyar tanszékeivel,
valamint a nyiregyházi Bessenyei György Tanárképző Főisko-

lával közösen, Nyiregyházán május 14—16-án rendezi meg idei

ülésszakát, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv és Irodalom-

tudományi Osztálya, valamint Szabolcs-Szatmár megye Tanácsa

védnöksége alatt.
az

ülésszak megrendezésére az alábbi Előkészitő

Bizottság alakult: Bitskey István (debreceni egyetem),

Horváth Iván (tudományos titkár), Keleti Istvánné (gazdasági felelős), Keserü Bálint (szegedi egyetem), Klaniczay

Tibor (Reneszánsz-kutató Csztály), Pál György (nyiregyházi
főiskola) , Sántha Teréz (szervezőtitkár), Tolnai Gábor

(budapesti egyetem), Varjas Béla (Reneszánsz^kutató Osztály)
Az ülésszak a HVIvLVII. századi magyar irodalom
néhány alapkérdését müfajtörténeti és szociológiai megköze-

litéssel vitatjá majd meg. Az utóbbi évek ülésszakaitól eltérően, nagyobb számu kisebb, konkrét kutatási eredraényeket

közlő előadás helyett ezuttal négy nagyobb, átfogó, első-

sorban problémákat felvető és módszertani kérdéseket érintő
előadás fog elhangozni, az ^lőkészitő Bizottság által felkért előadók részéről. Lzeket az előadásokat hosszabb vita
követi majd.

Május 14—én, és 15-én egy-egy délelőtti és egy-egy
délutáni ülésen kerül sor a négy vita megtartására. Május

16-án, pénteken egésznapos kirándulás keretében ozabolcsSzatmár megye müemlékeit tekintjük meg, raelyet a hagyomá-

nyos bucsuvacsora követ majd. Kérjük, hcgy az ülésszak
résztvevői (a közel lakók kivételével) május 15-án (kedden)

este érkezzenek meg Nyiregyházára. Az eltávozás 17-én reggel
től kezdve esedékes.

- 2 -

Az ülétszak résztvevoi száwára szállást a bóstó6yógyfürdői Krudy Szálló 2-5-4— ágyas szobáiban tudunk biz-

tositani, 100-130 Ft-os

’.ron személyenként és naponként-

Egyetemi. hallgatók részére (36 főrei)

ágyas szobákban 40

Ft-.ért (személyenként és naponként) van szálláslehetőség;.
Fürdőszobás szobák csak korlátozott számban állnak rendel^cozésre. /T.eg^ egyezzük, hogy májusig a szállodai szobák ára

elSreláthatólag mintegy 56-56 Ft-tal fog emelkednic/
A kirándulás, az annak során elfogyasztott ebéd.}

valamint a bucsuvacsora költségei cimén előreláthatólag
250.— Ft-os részvételi költség várható, mely a Nyiregyhá-

zára való érkezéskor fizethető. A tanácskozás két nap.ján a

Főiskola tanári menzáján mérsékelt áru étkezésre nyílik
lehetőség.

kérjük a mellékelt jelentkezési lapot legkésőbb
március '1-ig sziveskedjék visszaküldeni.

Áz ülésszak résztvevői számára a jelentkezés iga-

zolásakor megküldjük a tervezett négy vitainditó előadás
jegyzékét.
A levelezést kérjük az ülésszak titkárságához

cimezni: Sántha Teréz, MTA Irodalomtudományi Intézet,
Reneszánsz-kutató Osztály, 1118 Budapest, Ménesi ut 11-13

Budapest, 1980 február 7.

AZ ELÓKLSZITŐ BIZOTTSÁG
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Jelentkezési lap

A nyiregyházi ülésszakon részt veszek.

Szállást kérek: május 13» 14, 15 > 16, 10

napokraX/

lehetőleg .........-ágyas szohában

x/(a nem kivánt nap törlendő!)

olvasható aláirás

lakcim
(irányitószámmal)

