
2. sz. körlevél

EGYHÁZI MŰVELTSÉG A RÉGI MAGYARORSZÁGON 
Tudományos konferencia
Pécs, 2009. június 3-6.

Kedves Munkatársunk!

Jelen 2. sz. körlevelünkben adunk további tájékoztatást júniusi konferenciánkról. A beküldött 
rezümék alapján a SzervezóLizottság az alábbi előadásokat választotta ki a nagyszámú jelentkezó' 
közül:

Boda Miklós (Pécs): Mégis, kinek a búcsúja? Janus Pannonius Várad-verséról
Bradács Gábor (Debrecen): A magyar államalapítás a későközépkori osztrák történetírás 
tükrében
Csorba Dávid (Nyíregyháza): Mürmidón összeesküvés-elmélet, avagy adalékok Szerémi György 
szerb Mohács-képéhez
Dobozy Nóra (Budapest): A Somnia Salamonis David regis filij (1516) és a középkori 
magyarországi álomelméletek
Dömötör Adrienne (Budpest): „ty vatok kett latrok”
Gábor Csilla (Kolozsvár): Lelki utak, lelki képességek - a középkori spirituális hagyomány 
recepciója a kora újkori devócióban (művek és gyakorlatok)
Galamb György (Szeged): Eretnekségek és inkvizíció Dél-Magyarországon a kései középkorban 
Havasi Krisztina (Budapest): Telegdi Csanád és Dörögdi Miklós mint műpártolók
Jankovits László (Pécs): Jacobus Piso százsoros elégiája az Ur szenvedéséről és keresztjéról 
Kasza Péter (Szeged): Brodarics István: Pécs patronáltja? Pécs patrónusa?
Komlóssy Gyöngyi (Budapest): A magyar mondat a latin nyelv rabságában
avagy mit ér a történeti nyelvtan, ha leíró?
Körmendy Adrienne (Varsó): A liturgikus év mint a magyar társadalmi tudat alakító tényezóje a 
13. században. Idó, tudat, gazdaság
Korondi Ágnes (Kolozsvár): Szöveghasználat és műfajiság viszonya a késó középkori magyar 
nyelvű kódexirodalom elmélkedó szövegeiben
Laczkó Eszter (Budapest): Liturgikus vonatkozások Temesvári Pelbárt halottak napi beszédeiben 
Lupescu Makó Mária (Kolozsvár): Domonkos rendi oktatás a középkori Erdélyben
Maczák Ibolya (Piliscsaba): „Meggyózhetlen igazság”. Szövegalkotási kérdések Pázmány 
Kalauzából kompilált prédikációkban
Madas Edit (Budapest): A középkori magyarországi irodalom közép-európai kontextusban 
Nobilisné Lauf Judit (Budapest): Bécs és a nyugat-magyarországi határszél liturgikus 
gyakorlatának összefüggései
Pajorin Klára (Budapest): Vitéz János és a humanista ars oratoria meghonosodása 
Magyarországon
Prajda Katalin (Firenze): Kultúraközvetító firenzeiek: Andrea Scolari, Giovanni Buondelmonte és 
Giovanni Melanesi
Radó Cecília (Budapest): A tabula alphabeticák szerepe a késó középkori prédikációk 
forrásvizsgálatában
Rajhona Flóra (Budapest): Hagiográfia és skolasztikus hagyomány - Alexandriai Szent Katalin 
legendájának késó középkori változatai
Sarbak Gábor (Budapest): Scriptorok kölcsönbe
Solymosi László (Budapest - Debrecen): Anyanyelv és oklevéladás a középkori Magyarországon
Szörényi László (Budapest): Bonfini és Marchiai Szent Jakab
Takács Imre (Budapest): Brancioni Bertalan pécsi püspök (1219-1253) és a gótikus művészet



Tóth Péter (Budapest): Jöjj, próféta - Egy ismeretlen magyarországi drámai emlék és európai 
rokonai
Török József (Piliscsaba): Harangszó a középkori végi Pécsett
Vadai István (Szeged): Vásárhelyi András Mária-éneke
Varga Szabolcs (Pécs): Egy ismeretlen humanista: Peregi Albert pécsi prépost
Vekov Károly (Kolozsvár): Egy pécsi származású humanista püspök: Bornemisza Pál 
Veszprémy László (Budapest): „Kontinuitás a középkori magyar krónikairodalomban”(ll-15. 
század)

A tanácskozás június 3-án, szerdán 15 órakor kezdődik a Pécsi Tudományegyetem Vargha 
Damján Konferenciatermében (7624 Pécs, Ifjúság u. 6.)
Este 9 órakor a Város és az Egyetem vezetése fogadást ad a résztvevó'k tiszteletére.
A további napokon az ülésszakok 9 órakor kezdődnek és ha nincs délutáni vagy esti program, 18 
óráig tartanak.
Június 4-én, csütörtökön du. kerül sor a városnézésre, ezen belül a Klimó Könyvtárban a Pécsi 
Püspöki Könyvtár középkori könyvanyagából készült kiállítás megtekintésére, majd este a 
gregorián énekkoncertre. 20 órakor a Püspöki Palotában a Pécsi Egyházmegye és a Baranya 
Megyei Önkormányzat közös fogadást ad..
Június 6-án, szombaton 20 órakor a konferenciát társasvacsora zárja a PTE Hunyor Vendégház 
éttermében (Jurisics Miklós u. 16.)

Az ülésszak színhelyén történik a recepciónál a bejelentkezés június 3-án, szerdán 11 órától. Itt 
fogjuk átadni a nyomtatott programot és ekkor kerül sor a részvételi díjak befizetésére. A 
részvételi díj az egyetemi hallgatók számára 1.500 Ft, a többi résztvevó' számára 2.500 Ft. A 
társasvacsora díja 2.500 Ft. Az összeg a támogatások függvényében csökkenhet.

Az alábbi szálláslehetóségek állnak rendelkezésre:
1/ PTE Hunyor Vendégház és Etterem: Jurisics Miklós u. 16.
a/ (30 db) 2-ágyas szoba (emeleti)
ára: 9.500 Ft/szoba/éj, reggelivel
1 fő esetén: 7.350 Ft/éj, reggelivel 
b/ (2 db) 2-ágyas szoba (földszinti) 
ára: 8.700 Ft/szoba/éj, reggelivel
1 fó esetén: 6.550 Ft/éj, reggelivel

Valamennyi szoba fürdószobás, TV-vel és hűtószekrénnyel felszerelt. Mindenki maga fizet, névre 
szóló, áfás számla ellenében.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a lefoglalt, de igénybe nem vett szobákat május 15-ig 
lehet lemondani, ellenkezó esetben A SZOBA ÁRÁT KI KELLL FIZETNI!

2/ Pannon Largo Kft. Jakabhegyi úti Kollégium: Jakabhegyi út 8.
a/ (1 db) 2-ágyas fürdószobás szoba: 2.900 Ft/fo/éj
Minden további szoba mosdóval ellátott, a WC és a zuhany a folyosón van:
b/ (2 db) 2-ágyas szoba: 2.800 Ft/fó/éj
c/ (6 db) 3-ágyas szoba: 2.400 Ft/fó/éj, ebból 1 db szoba két helyiségből áll, 3-3 ággyal, ajtóval 
elválasztva, ennek ára: 2.200 Ft/fó/éj
d/ (6 db) 4-ágyas szoba: 2.200 Ft/fó/éj.

Itt is mindenki maga fizet, névre szóló, áfás számlát adnak. Üdülési csekket is elfogadnak abban 
az esetben, ha a csekk tulajdonosa is a vendégek között van.

Szállásigényüket LEGKÉSŐBB MÁJUS 8-IG jelezzék Sántha Teréznek, a konferencia 
szervezótitkárának, a külön e-mailben elküldött, illetve a mellékelt JELENTKEZÉSI LAP 
kitöltésével és visszajuttatásával: terez@iti.mta.hu e-mail címre, vagy a következó postacímre: 
1118 Bp. Ménesi út 11-13. MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály.

A szállásigényeket a jelentkezések sorrendjében tudjuk figyelembe venni, a jelzett határidóig.

mailto:terez@iti.mta.hu


További információkról és az utazási lehetóségekről a következó, 3. sz. körlevelünkben fogunk 
tájékoztatni.

Budapest, 2009. április 22.

Üdvözlettel:
a Szervezóbizottság


