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3. körlevél 
 
Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! 
 

mint arról már korábban, két alkalommal tájékoztattuk, az MTA Irodalomtudományi Intézeté-
nek Reneszánsz Osztálya és a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete 

az egyetemek régi magyar irodalmi tanszékeivel közösen, 2011. május 25–28. között – ülésszakjaink 
hagyományos időpontjában – a filológia és a textológia régi magyar irodalomtörténettel kapcsolatos 
kérdéseit vizsgáló konferenciát rendez Miskolcon. 
 Jelen, 3. körlevelünkben tájékoztatást adunk konferenciánk gyakorlati tudnivalóiról. A tudo-
mányos program előzetes változatát az interneten tesszük elérhetővé, azért azt nem részletezzük. A 
konferencia honlapja: http://magyarszak.uni-miskolc.hu/hirek/filologia-es-textologia.html, ez az a cím, 
amelyre az alábbiakban több alkalommal utalunk. Kérjük, kísérjék figyelemmel e honlap tartalmát. 

A Miskolcra utazás nem okozhat problémát. A vonattal utazók számára az InterCity járatokkal 
való, gyors és kényelmes közlekedést ajánljuk. Budapest-Keleti pályaudvarról minden nap reg-

gel 6.30 és este 19.30 között minden óra 30. percében indul InterCity járat Miskolc-Tiszai pályaudvar-
ra, menetidejük két óra. Gyorsvonatok 6.00 és 22.00 között minden páros órakor indulnak, menetide-
jük két és fél órán belül van. Vissza Budapestre 6.28 és 19.28 között óránként indulnak az InterCityk, 
5.35 és 19.35 között kétóránként a gyorsvonatok. Debrecenből naponta 6.54 és 18.54 között kétórán-
ként, visszafelé 7.33 és 19.33 között ugyancsak kétóránként van InterCity járat, menetidejük másfél 
óra. Szegedről és Pécsről átszállás nélkül nem lehet Miskolcra utazni, ezekből az irányokból a buda-
pesti átszállással való megközelítést ajánljuk. 
 A Tiszai pályaudvartól a konferencia helyszíne, a miskolci Erzsébet tér villamossal érhető el a 
legkönnyebben. A pályaudvari tájékozódásról, a jegyváltásról, a villamosmenetrendről és az útvonal-
ról részletes tájékoztatót helyeztünk el honlapunkon; a dolog lényege: az ötödik megállónál, a Város-
ház térnél kell leszállni a villamosról, onnét az Erzsébet téri akadémiai székház épülete kétperces, 
könnyű séta. (Ha valakinek az a szándéka, hogy a pályaudvarról indulva először a szállását foglalja el, 
természetesen arra kérjük, előzetesen tájékozódjék annak megközelítéséről – http://www.mvkzrt.hu –, 
vagy a pályaudvaron üljön taxiba. Az utóbbi Miskolcon igen megbízható és előnyös árú szolgáltatás.) 
 Gépjárművel mind Budapest, mind Debrecen irányából az M3-as, majd az M30-as autópályán 
érdemes Miskolcra hajtani. Az autópálya-lehajtó után követendő útvonalról és a konferencia környé-
kének parkolási tudnivalóiról külön tájékoztatót helyeztünk el honlapunkon. 

A jelentkezési lapon jelzett igényeknek megfelelően általunk lefoglalt szállásokról mindenkit 
külön, névre szóló e-mailben értesítettünk. Azoknak, akik szállásfoglalásukat maguk intézték, 

csupán beérkezett jelentkezési lapjuk nyugtázásáról, de ugyancsak személyes e-mailben küldtünk érte-
sítést. Saját szállását mindenki maga fizeti ki a szálláshelyén! A szállások lemondására már nincs lehe-
tőség, minden lefoglalt helyet ki kell fizetnie a megrendelőnek. 
 A szállások elfoglalhatók: a Székelykert Panzióban 11 órától, a Hotel Pannóniában, az Arany-
korona Hotelban és a Központi Leánykollégiumban 12 órától, a Várhegy Panzióban és a Fortuna Ho-
telban 14 órától. Mindenütt mód van arra, hogy korábbi érkezés esetén a csomagokat elhelyezzék. A 
csomagelhelyezés lehetséges a konferencia helyszínén is. 
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A regisztráció 2011. május 25-én, szerdán 13 órakor kezdődik a konferencia helyszínén 
(MTA Miskolci Területi Bizottság székháza, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 3.). Itt adjuk át a 

nyomtatott programot és a konferenciaajándékokat, és itt kérjük befizetni a konferencia részvételi dí-
ját: diákoknak 1.500, a többi résztvevőnek 2.500 Ft-ot. Ugyanitt lehet befizetni (a létszám véglegesíté-
sének céljából: mielőbb!) a május 28-i (fakultatív) társasvacsorára, amelynek ára egységesen 3.000 Ft. 
Szállásdíjak befizetésére itt nincs mód! 
 Maga a tanácskozás 16 órakor veszi kezdetét. A nyitónap estéjén fogadást adunk a résztvevők 
tiszteletére. 
 Csütörtöktől szombatig – május 26–28. között – igen feszes iramban folytatódik a konferencia, 
az ülések reggel 9 és délután 15 órakor kezdődnek, közöttük kétórás ebédszünettel, a délutáni ülések 
pedig az estébe nyúlnak. 
 Az estéket felfrissítő rendezvényekkel színesítjük. Csütörtökön este villanyfényes látogatást 
teszünk a csak a konferencia résztvevői számára felnyittatott diósgyőri várba, pénteken hangversenyt 
rendezünk, szombaton estére pedig, a konferenciát záró társasvacsoránk helyszínéül egy négyszintes, 
eredeti avasi borpincét választottunk. Hazautazás május 29-én, vasárnap délelőtt. 
 Minthogy eltökéltek vagyunk arra, hogy feszített szakmai programot űzzünk, a diósgyőri ki-
ránduláson kívül nem tervezünk szervezett látogatásokat a helyi látnivalók felkeresésére. Természe-
tesnek vesszük viszont, hogy a résztvevők egy-egy kisebb csoportja időről időre egy-két órára szabad-
ságolja magát, és felkeresse legalább a könnyű sétával a közelben elérhető látnivalókat. Honlapunkon 
máris megtalálható a környékbeli látnivalókról szóló tájékoztatónk és a hozzá tartozó térkép, de a 
helyszínen is minden segítséget megadunk, igény szerint a lelkes miskolci doktoranduszok köréből 
kísérőt biztosítunk. Csütörtök este együtt kerekedünk útra a diósgyőri várhoz, ám a biztonság kedvéért 
annak megközelítéséről is felraktunk a honlapra egy külön tájékoztatót. 
 A konferencia ebédszüneteiben és estéin az étkezésről mindenkinek magának kell gondoskod-
nia. A miskolci belvárosban ez nem okozhat nehézséget. A környékbeli étkezési lehetőségekről külön 
tájékoztatót és térképet készítettünk, amely honlapunkon szintén megtalálható. E tájékoztató csupán az 
általunk valamiért külön is ajánlott éttermeket tartalmazza, az elérhető étkezőhelyek listája tovább 
volna bővíthető, a lehetőségek csaknem kifogyhatatlanok. 

edves Kollégánk, a szakmai programmal vagy a saját előadásával kapcsolatos kérdéseivel a 
konferencia tudományos titkárához, Kecskeméti Gáborhoz szíveskedjék fordulni. (Az előadókat 

egyébként emlékeztetjük rá, hogy őket – még januárban – egyenként, levélben tájékoztattuk a techni-
kai tudnivalókról.) 
 Nagyon örülünk a sok remek előadásnak, ezek várható szakmai értékének megfelelően nagy-
számú és lelkes hallgatóságra számítunk, és arra biztatunk mindenkit, hogy az első perctől az utolsóig 
legyen velünk, használja ki a formális és az informális szakmai konzultáció összes lehetőségeit. Az 
eredményes és jó hangulatú konferencia reményében szívélyesen üdvözöljük. 
 
Budapest–Miskolc, 2011. május 4. 
 

Kollegiális és baráti köszöntéssel: 
a szervezőbizottság 

3. 

K 


