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1. sz. körlevél 

 

Bethlen Miklós (1642–1716) és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya / 
Tribute to Miklós Bethlen (1642–1716): Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern 

Prison Literature  

REBAKUCSREFORC nemzetközi konferencia, (Miskolc, 2016. május 1820.) 

 

 

Szervezők: MTA BTK ITI, Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet 

A konferencia hivatalos nyelvei: magyar és angol 

 

Kedves Kollégánk! 

 

Tisztelettel értesítjük, hogy az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz 

Osztálya az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen Bethlen Miklós 

(1642–1716) és a kora újkori börtönirodalom európai hagyománya / Tribute to Miklós 

Bethlen (1642–1716): Sources, Genres, and Scribal Habits of Early Modern Prison 

Literature címmel 2016 májusában – ülésszakjaink hagyományos időpontjában – Miskolcon 

kíván konferenciát rendezni.  

 

Tervezett Rebakucs-konferenciánk Bethlen Miklós (1642–1716) halálának 300. 

évfordulójáról emlékezik meg. A konferencia szerves része a 2016-os Bethlen Miklós-

emlékév hazai és a REFO500 nemzetközi fórumain előmozdított rendezvénysorozatának. A 

2016-os miskolci konferenciánk ezt a nemzetközi figyelmet oly módon is kamatoztatni 

igyekszik, hogy Bethlen Miklós életművét nemcsak a magyar hagyományban, hanem a 

kortárs kora újkori releváns tradíciók és íráshasználatok felől is tematizálja. Következésképp 

az európai kora újkori börtönirodalom témájának – a hazai kutatásban nem kellőképpen 

reflektált – elsődleges kontextusában szeretnénk elhelyezni és újraértelmezni Bethlen Miklós 

életművét, amihez a komparatív nézőpontot felkért nemzetközi szakemberek biztosítják. 

Mindazonáltal a hazai irodalomtörténet-írás képviselői is lehetőséget kapnak, hogy Bethlen 

Miklós életművéről a nemzeti hagyományok és a magyar irodalomtörténeti diskurzus alapján 

adják elő kutatási eredményeiket, és bemutassák kéziratos felfedezéseiket magyar vagy angol 

nyelven. A témaválasztás részletesebb indoklását és a feldolgozásra javasolt kérdésköröket 

jelen körlevelünkhöz mellékletként csatoljuk. 

 

Konferenciánk rendhagyó módon kétnyelvű (magyar és angol) rendezvény lesz, 

amelyhez máris megnyertük külföldi szakemberek részvételét és hozzájárulását. A 

konferencia egy napját teljes egészében a külföldi előadóknak, illetve a hazai szakemberek 
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angol nyelvű előadásainak tartjuk fenn. Ily módon próbálunk valós szakmai párbeszédet 

kezdeményezni, amit a konferencia eredményeinek angol és magyar nyelven történő 

megjelentetése is erősíteni fog. Az előadóktól azt kérjük, hogy a magyar nyelvű összefoglalón 

kívül az előadás téziseit, forrásait és konklúzióit legalább 1 oldalas angol nyelvű rezümében 

összegezzék, amelyet a külföldi előadóknak átadhatunk, ezáltal is segítve a szakmai 

kommunikációt. 

 

Kérjük, hogy jelezze, részt kíván-e venni a konferencián, illetőleg óhajt-e a témához 

kapcsolódó magyar vagy angol nyelvű előadást tartani. Ha igen, kérjük tervezett előadásának 

végleges címét illetve magyar és angol nyelvű összefoglalóját elküldeni legkésőbb 2015. 

november 30-ig az alábbi címekre: 

 

Szervezőtitkár: Sántha Teréz santha.terez@btk.mta.hu 

Tudományos titkár: Tóth Zsombor toth.zsombor@btk.mta.hu 

 

Csak azokat az előadásokat áll módunkban elfogadni, amelyek érdemben járulnak 

hozzá az általunk megjelölt témakörhöz, illetve eleget tesznek a fentiekben megjelölt formai 

követelményeknek is. A szervezőbizottság élni szándékozik azzal a felelősségével, hogy 

kizárólag a konferencia szakmai koncepciójára érdemben reflektáló, a nemzetközi 

tudományos párbeszédre alkalmas előadásokat fogadja el. Témajavaslataink e körlevél 

csatolmányában olvashatók.   

 

A szálláslehetőségekről, azok költségéről és más gyakorlati tudnivalókról következő 

körleveleinkben tájékoztatjuk. 

 

 

 

 

Budapest, 2015. október 9. 

 

Baráti üdvözlettel, 

a Szervezőbizottság 
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