
Meghívó
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar 
irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2019. november 19-én, kedden 
délután 4 órakor kezdődő vitaülésére:

Ritoókné Szalay ÁgneS: Mihály doktor, pécsi vikárius

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Tanácsterem

„A magyar reneszánszot ez a felfogás álomnak tartja, amely lényegében az uralkodói központra és néhány főpapi ud-
varra korlátozódott, nem rendelkezett talapzattal és igazából alig volt folytatása” – vagy mégis. Bonfini Symposionjától 
a pécsi asztaltársaságig. 

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt egy hónapjának 
néhány eseményéről.
(1) A Szlovák Tudományos Akadémia Szlovák Irodalmi Intézete és a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

2019. október 24-én Literatúra na prelome: Podoby literatúry na prelome 18. a 19. storočia (A 18. és 19. század fordulójának 
irodalma) címmel közös konferenciát rendezett Bohuslav Tablic (1769–1832) és Juraj Palkovič (1769–1850) születésé-
nek 250. évfordulója alkalmából. A konferencián Papp Ingrid Vedecké a literárne myslenie Ladislava Bartholomeidesa v diele 
De Sajone amne (Ladislaus Bartholomaeides tudományos és irodalmi gondolkodása a De Sajone amne című művében) 
címmel tartott előadást. 

(2) 2019. november 7–9. között a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke ad otthont a 
Latin nyelvű udvari kultúra Mag yarországon – Stephanus Taurinus és a 16. századi latin nyelvű epika című IV. Neolatin Kon-
ferenciának. Az Irodalomtudományi Intézet a konferencia társszervezője, a Reneszánsz Osztály munkatársai közül 
pedig Móré Tünde, Szilágyi Emőke és Szörényi László tartanak előadást. A konferencia részletes programja az 
alábbi linken érhető el: http://klasszika.hu/wp-http://klasszika.hu/wp-content/uploads/2019/11/neolatin_konfe-
rencia_absztraktfüzet.pdf. 

(3) 2019. november 13-án kerül sor Miskolcon az Interkonfesszionalitás és irodalom a kora újkorban (16–18. század) című kon-
ferenciára a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, az MTA Miskolci Területi Bizottsága, 
az MTA BTK Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500–1800) Lendület Kutatócsoport és a RefoRC szervezésé-
ben. A konferencián Papp Ingrid A Praxis pietatis interkonfesszionális vonatkozásai címmel tart előadást. 

(4) 2019. november 15-én Békés Enikő az Ókortudományi Társaság felolvasóülésén tart előadást Újrahasznosított aukto-
rok: Az antik idézetek szerepe a humanista olvasási és szövegalkotói g yakorlatban címmel.

Szívélyes üdvözlettel,
                                    Kecskeméti Gábor

                                        igazgató
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