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2. körlevél

Kedves Munkatársunk!

Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Osztálya az egyetemek régi
magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen ez évben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi
Intézete Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének vendégszeretetét élvezve rendezi meg szokásos
tavaszi konferenciáját. Konferenciánkról e körlevelünkben részletesebb tájékoztatást nyújtunk, s
mellékeljük a részvételhez szükséges jelentkezési lapot.
A konferencia időpontja: 1995. május 22-25 (hétfő-csütörtök). A megérkezés időpontjául
az elsó'nap délelottjét javasoljuk, amikor a Budapestró'l érkező résztvevóket a pályaudvaron autóbusz
várja. Az első két napon, május 22-23-án a régi magyarországi irodalomelmélet és a régi európai
képvers körébe vágó elóadások hangzanak el; a nyitónapot esti fogadással is emlékezetessé szeretnénk
tenni. Május 24-én egész napos autóbusz-kirándulásra és önköltséges közös búcsúvacsorára kerül
sor. Május 25-én félnapos fakultatív program zárja a konferenciát, amelynek tárgya a modem
magyar képvers és posztmodem költói kísérletek.
Az elsókét nap szakmai programjában az eddig beérkezett jelentkezések alapján a következó
előadókra számítunk: Bárczi Ildikó, Bartók István, Csillag István, Imre Mihály, Kecskeméti Gábor,
Kilián István, Knapp Eva, Laczkovits Miklós, Lukácsy Sándor, Mohácsi Ágnes, Mózes Huba, Pintér
Márta Zsuzsanna, Piotr Rypson (Warszawa), Szabó András, Szilasi László, Tóth Tünde. A május
25-i elóadásokat Bujdosó Alpár (Bécs), Komoróczy Emóke, Nagy Pál (Párizs), Simon László tartják.
Az elóadások helyszíne a Miskolci Akadémiai Bizottság székházának nagyterme (Erzsébet
tér 3.). A résztvevóknek a 3. körlevélhez a tájékozódást segító térképvázlatot mellékelünk majd.
A konferencia résztvevói számára az egyetemvárosi kollégiumban és a Miskolci Egyetem
Továbbképzó Intézetének miskolctapolcai vendégházában foglaltunk szálláshelyeket. A mellékelt
jelentkezési lapon lehet bejelölni az elhelyezés iránti igényeket. Etkezésról (az ünnepi közös alkalmak
kivételével) szervezetten nem gondoskodunk.
A jelentkezéseket legkésóbb 1995. április 15-ig kérjük címünkre, Sántha Teréz nevére
címezve megküldeni (1118 Bp., Ménesi út 11-13). A jelentkezók május elején kapják meg a végleges
információkat tartalmazó 3. körlevelünket. A nyomtatott programot érkezéskor a helyszínen adjuk
át.
Részvételét szeretettel várjuk.

Budapest, 1995. március 15.
Jankovics József
a Reneszánsz-kutató Osztály vezetóje
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Kecskeméci Gábor
a konferencia tudományos titkára

