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Kedves Munkatársunk! 
 
Éltig való készséges szolgálatunk ajánlása után, tisztelettel értesítjük Kegyelmedet, hogy jelen, 2. 
számú körlevelünkben további tájékoztatást adunk májusi konferenciánkról. A beküldött rezümék 
alapján a Szervezőbizottság az alábbi előadásokat választotta ki a több mint hetven jelentkező 
közül: 
 
Misszilisek-szekció 
 
Ács Pál: Rimay János levele Lipsiushoz és tacitizmus 
Berecz Ágnes: „Semmi különös újsággal nem udvarolhatok”. Ráday Gedeonné Szentpéteri Kata (1720–1779) levelezése 
Bessenyei József: Litterae ad cameram exaratae (A kamarai levelezés bemutatása) 
Bíbor Máté: Gyulaffi Lestár levelezésének és naplójának ma ismert töredékei 
Bogár Judit: Ifj. Bucholtz György levelezése (1688–1737) 
Csepregi Zoltán: Imitatio Pauli. Apostoli levélformulák a magyarországi reformátorok levelezésében 
Darvas Anikó: Egy 16. századi nemes, Máriássy András leveleiről 
Ekler Péter: Augustinus Moravus Olomucensis Modus epistolandi-ja 
Gáti Magdolna: Retorika és manipuláció Teleki Mihály levelezésében 
Hargittay Emil: A régi magyar magánlevél irodalmi jellege 
Havas László: Egy klasszikus latin levél feltételezhető hatása az első magyarországi atyai intelemre? 
Horváth Iván: A levél a 15. századi magyar nyelvű írásbeliség műfajai között 
J. Újváry Zsuzsanna: Egy magyar és egy török nagyúr, Batthyány I. Ádám és Musztafa bég levelezése a 17. században 
Jankovics József–Kőszeghy Péter: „Szeretők és házastársak” – a kora újkori misszilisek és dokumentomok tükrében 
Jankovits László: Jacobus Piso levelezése Erasmussal 
Kasza Péter: Humanista levelek, vagy egy humanista levelei? Brodarics István levelezéséről 
Kovács József László: Magyar rabok levelei a budai Csonkatorony börtönéből 
Kruppa Tamás: Zrínyi Miklós és Nicolo Sagredo velencei követ levélváltása 1648-ból 
Luffy Katalin: Az adósság behajtásának retorikája (Bethlen Miklós és családja nagybányai kinnlévőségei) 



Nagy Levente: (Levél)háború és/vagy béke. I. Rákóczi György kiadatlan válaszlevelei Esterházy Miklós „intő levelére” 
Papp Kinga: „Titkosan való motskos szökése Kálnoki Juditnak”. Egy különleges esemény a Kálnoki-család 18. századi 
levelezésében 
Pesti Brigitta: „Kegyelmeteknek dedikálom háládatosságomnak jegyévül” – Az ajánlólevél műfaja a 17. század első 
felének magyar irodalmában 
Petrőczi Éva: Az „igazi” Basirius Izsák 
Szabadi István: Marcello Squarcialupi levelei Theodor Zwingerhez 
Szabó András Péter: Wesselényi Ferenc levelei Rottal Jánoshoz 
Szentmártoni Szabó Géza: Nevezetes levelek a régi magyar irodalomban 
Szelestei Nagy László: Kutatott és ismeretlen 18. századi magyarországi levelezések 
Szilágyi Emőke Rita: Vitéz János és Enea Silvio Piccolomini levelezése az 1450-es években 
Terbe Erika: Egy főúri hölgy a 16. században – Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin levelei (1534–1575) 
Tóth Emese: Maylád Istvánné Nádasdy Anna levelei (1532–1566) 
Tusor Péter: Forgách Zsigmond katolizálása, 1604. aug. 14–16., avagy egy misszilis (irodalom)történeti forrásértéke 
 

Naplók, feljegyzések-szekció 
 
Asztalos Bernadett: Higiénia a Nádasdy-udvarban 
Beke Eszter: Esküvő a Nádasdy-udvarban (Oláh Császár Péter és Cluny Anna házassága, 1561. január 21.) 
Dukkon Ágnes: Ostrosith Mátyás koronaőr naplója, 1673–1675 
Forgó András: Egy morva szerzetes megfigyelései az 1712-es pozsonyi diétán – Hermann Engelbert vellehrádi ciszterci 
követ feljegyzései apátjának, az országgyűlési ülések tárgyalásairól 
Latzkovits Miklós: Tandem (avagy az album amicorumokról) 
Maczelka Csaba: A két John Owen – a költő és a teológus – hatása magyar értelmiségiekre, emlékkönyveiken keresztül 
Mándity Zorán: Inscriptiones alborum amicorum 
Őze Sándor: Nádasdy Tamás nádorhoz írt családi és familiáris misszilisek a 16. század első feléből 
Petneházy Gábor: Kovacsóczy Farkas feljegyzései a bécsi nemzeti könyvtár egy kéziratos kódexében 
Sárdi Margit: A napló, mint önkifejezés 
Szalai Veronika: A Batthyány I. Ádámhoz 1642–43-ban és 1649-ben beérkezett supplikációk tartalmi és statisztikai 
elemzése 
Szőke Kornélia: „Vita nostra militia est”. Dobai Székely Sámuel külföldi katonaévei, album amicorumának bejegyzései 
alapján 
Szvitek Róbert: Zichy István a nádori csapatok élén (Egervár, Kanizsa-„tartomány”) 
Tóth Zsombor: Alkalmi feljegyzés, vs. szerzőség: Cserei Mihály íráshasználati habitusa mikrotörténeti nézetben 

 
A tanácskozás május 26-án, szerdán du. 4 órakor kezdődik a Batthyány-várkastély Színháztermé-
ben. 6 órakor a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum levéltárának válogatott anyagából ren-
dezett Missilis című kiállítás megnyitására kerül sor. Este 8 órakor Bebes István polgármester úr a 
városházán ad fogadást a résztvevők tiszteletére. 

Május 27-én, csütörtökön de. 9, illetve du. 3 órától folytatódik a konferencia, ezúttal két 
szekcióban, a Színházteremben (az egykori lovardában), illetve a Városi Kiállítóteremben (az egy-
kori kocsiszínben), hogy a nagyszámú előadónak szólási lehetőséget biztosíthassunk. Este 8 óra-
kor hangverseny lesz a Színházteremben. 

Május 28-án, pénteken reggel 8 órától egésznapos autóbuszos kirándulásra kerül sor 
Aquila János freskói, valamint a Batthyány, Zrínyi, Széchy, Bánffy, Csáky, Erdődy és a Szapáry 
család emlékei nyomában, a Mura és a Dráva folyók mentén (Szlovénia, Ausztria és Horvátország 
érintésével). Ebéd előreláthatólag Varasdon, vacsora pedig Zalabaksán lesz. Érvényes útlevél vagy 
kártyás személyi igazolvány feltétlenül szükséges! 

Május 29-én, szombaton de. 9, illetve du. 3 órától tart a tanácskozás a Városi 
Kiállítóteremben. Este 7 órakor búcsúvacsora a Korona Étteremben. Hazautazás május 30-án, 
vasárnap délelőtt. 
 



Megérkezéskor a recepciónál kell jelentkezni az ülésszak helyszínén, 13 órától. Itt adjuk át a 
nyomtatott programot, és ez alkalommal kérjük befizetni a részvételi díjat: 2.500 Ft-ot, egyetemi 
hallgatóknak 1.500 Ft-ot. A (fakultatív) búcsúvacsora ára 2.500 Ft. 
 
A szálláslehetőségekről a mellékelt JELENTKEZÉSI LAP ad tájékoztatást. Az igényeket a beér-
kezés sorrendjében tudjuk figyelembe venni. Tisztelettel kérjük, hogy a jelentkezési lapot minden-
ki küldje vissza, azok is, akik szállásukat egyénileg oldják meg, mert a konferencia létszámának 
ismeretére feltétlenül szükségünk van! A jelentkezési lapot legkésőbb ÁPRILIS 20-ig – mind az 
előadók, mind a résztvevők – juttassák el az ülésszak szervezőtitkárának: Sántha Teréz, e-mail: 
terez@iti.mta.hu, vagy postai úton: MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz Osztály, 1118 
Budapest, Ménesi út 11–13. A konferencia tudományos titkára: Szentmártoni Szabó Géza (ottho-
ni telefon: (1)242-6256, e-mail: missilis2010@gmail.com). A konferenciával kapcsolatos tudniva-
lókat az intézet honlapján is megjelenítjük. 
 
A további tudnivalókról (közlekedés, étkezés) következő, 3. sz. körlevelünkben adunk tájékozta-
tást. Arra kérjük Kedves Munkatársunkat, hogy lehetőleg a konferencia végéig maradjanak. 
 
Kelt Budapesten, 2010. március 30-án, a virágvasárnapot követő kedden. 
 

Baráti köszöntéssel, kegyelmed kész szolgái, 
a SZERVEZŐBIZOTTSÁG 

 
Melléklet: jelentkezési lap 
 

 
 

Rogier van der Weyden: Szent Ivó. ca. 1450. National Gallery, London 
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