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Giovanni Domenico Cerrini (1609-1681): Huropa elrablása
3. KÖRLEVÉL

Kedves Munkatársunk!

Jelen körlevelünkben tájékoztatjuk a résztvevőket a konferencia gyakorlati tudni- 
valóiról és tervezett napirendjéről.

Jelentkezését megkaptuk, szállást az Ön részére az alábbiak szerint foglal-
tunk:

Az előadásokat határozott koncepció és tematika szerint rendeztük el, ezért 
dőpontjaik utólagos cseréjére nincs módunk. Az előadások időtartama, a két hosz- 
szabb nyitóelőadás kivételével, legfeljebb 30—40 perc.

Május 26-án, szerdán 12 órától működik a recepció az űlésszak színhelyén, a 
sárospataki vár Vöröstomyának lovagtermében (Szent Erzsébet u. 19.).^ 16—16,40 
óráig köszöntők; 16,40-től nyitóelőadások; 20 órakor fogadás.

27- én, csütörtökön: 9—13, és 15—18 előadások; 18 órakor pataki séta, a Re- 
formátus Kollégium könyvtárának és múzeumának megtekintése. 20 órakor a 
Musica Historica Együttes hangversenye a Múzsák templomában.

28- án, pénteken 9—12 előadások; 13 órától félnapos kirándulás. Útvonal: 
Hajós utazás a Bodrogon Tokajig — ebéd Tokajban — a tokaji Tisza-hídon át — Sza- 
bolcs (földvár, ref. templom) — Kisvárda (vár) — a dombrádi Tisza-hídon át — 
Kisrozvágy (Arpád-kori Régészeti Park) — Pácin (reneszánsz stílusú Mágocsy- 
várkastély) — Karcsa (románkori református templom)— Sárospatak. 19 órakor ze- 
nés piknik a pataki malomkőbányában. 21 órakor borkóstolás a Rákóczi-pincében.



29-én,  szombaton 9—13, és 15—18 előadások; 19 órától búcsúvacsora a Bod
rog Szálló éttermében.

A konferencia Budapestről a következő vonatokkal közelíthető meg:

Bp., Keleti pu. 08,00 — Sárospatak 11,07 Bodrog IC (átszállás nélkül)
Bp., Keleti pu. 10,00 — Sárospatak 13,23 Takta 7C(szerencsi átszállással)
Bp., Keleti pu. 12,00 — Sárospatak 15,42 dllafilred Exp. (miskolci átszállással)

pro^ramfat a helyszínen adjuk át. Előzetese az alábbiA konferencia nyom^átoti
weblapon olvasható: <http://magyar-irodalom.elte.hu/biop/info/patak2004.htm> 
A konferenciával kapcsolatos szakmai kérdésekkel S^entmártoni S^ahó Ge'fihoz (ott- 
honi telefon: 242-6256, e-mail: szerelempatak@freemail.hu), gyakorlati kérdésekkel
Sántha Teréfiiez (321-3247) lehet fordulni. 

"tltf yVv '<
Kelt Budapesten, 2004. május 10-én.
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