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3. 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 
REBAKUCS–REFORC nemzetközi konferencia (Miskolc, 2016. május 18–20.) 
 

 
A konferencia helyszíne: 
MTA Miskolci Területi Bizottság Székháza, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3. 
A regisztrációs asztalnál május 18-án 12:30–14:00 között várjuk a résztvevőket, illetve az 
ülésszakok közötti kávészünetekben. 
 

 
Kedves Kollégánk! 

 
Tisztelettel értesítjük, hogy az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz 
Osztálya az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen szervezett 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 
című konferenciánkra a regisztráció lezárult. Köszönjük jelentkezését! 
 
A konferencia 2016. május 18-án, szerdán 14 órakor veszi kezdetét. A konferencia mappák 
12:30-tól vehetők át a helyszínen a regisztrációs asztalnál. 
A konferencia programja már elérhető a Bethlen-év honlapján: 
http://iti.btk.mta.hu/images/bethlen300/dokumentumok/BethlenMikl%C3%B3sMiskolcprogra
m.pdf 
 
A konferenciát záró társasvacsorára Sántha Teréznél lehet majd befizetni május 18-án, szerdán 
a regisztráció kezdetétől, május 20-án pénteken az első kávészünet végéig, azaz 11 óráig. A 
záróvacsora helyszíne a Vendelin Étterem (Miskolc, Széchenyi István út 6/b); a vacsora ára 
3500 forint, az alábbi két ételsorból lehet választani: 
1. Aperitif: bolyhos szilvapálinka; leves: gombakrémleves – pirított kenyérkockával; főétel: 
marha- /vagy igény szerint/ sertés pörkölt – juhtúrós sztrapacskával; desszert: palacsinta. 
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vagy 
2. Aperitif: bolyhos szilvapálinka; leves: gombakrémleves – pirított kenyérkockával; főétel: 
Holstein sertésszelet – hagymás tört burgonyával; desszert: palacsinta. 
Az italfogyasztás önköltséges. 
 
A hagyományos csoportkép elkészítésére május 19-én, csütörtökön 13 órakor kerül sor. 
 
A konferencia helyszínének megközelítése 
Budapestről minden óra 30 perckor a Keleti pályaudvarról indulnak IC-vonatok Miskolc 
Tiszai pályaudvarra, 2 órás menetidővel. Pl.: 9:30–11:27; 10:30–12:27. http://elvira.mav-
start.hu/elvira. 
A Balaton és Szeged felől érkező kollégáinknak is a Keleti pályaudvaron való átszállást 
javasoljuk. Pl.: Szeged 7:45 Aranyhomok IC – Zugló 9:58 – Bp. Keleti 10:30 – Miskolc 
Tiszai 12:27. 
Debrecenből közvetlen vonat Miskolcra minden páros óra 51 perckor indul. Pl: 8:51–10:27; 
10:51–12:27. 
Nyíregyházáról közvetlen vonat Miskolcra minden páratlan óra 23 perckor indul. Pl.: 11:23–
12:27; 12:23–14:27. 
Miskolc Tiszai pályaudvarról bármelyik villamosra felszállva a 6. megállónál, a Városház 
téren kell leszállni, s innen csak egy rövid séta a MAB Székház az Erzsébet téren. 
Vonaljegyeket az újságárusoknál, illetve a jármű fedélzetén is lehet vásárolni. 

 
Várunk minden kedves kollégát a jövő héten Miskolcon! 

 
 

Budapest, 2016. május 10. 
 

Baráti üdvözlettel, 
a Szervezőbizottság 

 
 
 
 

   
 


