Ámor, álom és mámor

A szerelem a régi magyar irodalomban
és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete
Tudományos konferencia
Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29.

Kedves Munkatársunk!
Tavalyi, november 11-i körlevelünk óta a konferencia címét némileg módosítottuk,
jelezvén, hogy témánk a szerelem kérdéskörét sokrétűen érinti, és áttekintő volta miatt a
millenniumi programok közé is beilleszthető. A múlt év végén, sőt még azt követően is,
örvendetesen nagyszámú előadói jelentkezés érkezett hozzánk, amelyekről a mellékelt lista ad
tájékoztatást. Ezért a szokásos hosszabb és rövidebb időtartamú előadások mellett, készülhetnek
olyan tanulmányok is, amelyek, bár nem hangzanak el, de a konferencia anyagát magában fogalaló
kötetbe, illetve valamelyik irodalomtörténeti szakfolyóiratba belekerülhetnének. Az elhangzó
előadások időbeli korlátozása nem vonatkozik az írott változat terjedelmére. A kinyomtatásra
kerülő szövegek végső formáját a kötet, illetőleg a folyóirat szerkesztőivel kell majd egyeztetni. A
konferencián hat ülésben, 9-13 és 15-18 óra közt hangzanak el az előadások (mintegy harmic). Az
ülésszak május 26-án, szerdán délután 4 órakor kezdődik. Az előadások színhelye a XVIII. század
végén épült sátoraljaújhelyi városháza díszterme lesz (Kossuth tér 5.).
Szálláslehetőségek:
ZEMPLÉN HOTEL (Széchenyi tér 5-7.) 10 db. 4-ágyas, fürdőszobás szoba: 4.800 Ft/éj/szoba –
reggeli, kívánság szerint: 400 Ft
HENRIETTE HOTEL (Vasvári Pál u. 16.) 1 db. 4-ágyas, 5 db. 3-ágyas, fürdőszobás szoba:
5.000 Ft/éj/szoba – reggeli, kívánság szerint: 500 Ft
KOSSUTH TÚRISTAHÁZ (Török u. 1.) 8 db. 4-ágyas mosdós szoba (zuhanyozó a folyosón):
1.200 Ft/éj/fő – reggeli, kívánság szerint: 250 Ft
Egyetemi hallgatók részére:
VÁRHEGY ÜDÜLŐ (a város feletti hegyen, külön busszal megközelíthetően) 25 db. 8-ágyas
szoba (zuhanyozó és mellékhelyiség külön pavilonban): 750 Ft/éj/fő
Sátoraljaújhely Budapestről közvetlen vonattal érhető el, amely 10 óra tájban indul a
Nyugati Pályaudvarról, s délután 2 órakor érkezik meg. Reményeink szerint az érkezéskor az
állomástól külön autóbusz szállítja a résztvevőket a szálláshelyekre.
Étkezési lehetőség – ebéd és vacsora – a konferencia színhelyének közelében több is akad,
mint: a Zemplén Szálló étterme, a Spaten Söröző és Étterem, a Halászcsárda Étterem és Söröző.
A konferenciához a szokásos kiegészítő programok csatlakoznak: az első napon, május
26-án este: Szamosvölgyi Péter polgármester ad fogadást; második este, 27-én: városnéző séta, a
Kazinczy Ferenc Múzeum várostörténeti kiállításának és a Zempléni Levéltárnak a megtekintése,
valamint az Ars Renata Szólóének-együttes hangversenye a volt piarista rendház udvarán; a
harmadik napon, május 28-án, délutáni kirándulás, Sátoraljaújhely – Széphalom – Sátoraljaújhely

– Tokaj – tokaji Tisza-híd – Szabolcs (földvár és Árpád-kori bazilika) – dombrádi Tisza-híd –
Pácin (Mágócsi kastély) – Karcsa (Árpád-kori templom) – sárospataki Bodrog-híd –
Sátoraljaújhely útvonalon, este borkóstolás a Tokaj Kereskedőház Rt. Ungvári Pincéjében. Május
29-én este: a Zemplén Szálló éttermében búcsúvacsora és táncmulatság zárja a rendezvényt.
Hazautazás vasárnap délelőtt.
Kérjük azon előadóinkat, akiknek a munkahelye nem téríti meg szállásuk költségeit, hogy
ezt külön jelezzék. Konferenciánk anyagi kiadásait alapítványok és állami intézmények
támogatásából igyekszünk fedezni. Reméljük, hogy ezeknek köszönhetően a részvétel költségei
csökkenthetőek lesznek. Lehetséges, hogy a kiránduláshoz csak kisebb összeggel kell
hozzájárulniuk a résztvevőknek. A búcsúvacsora ára 1500 Ft körül várható.
Kérjük, hogy amennyiben részt kíván venni a konferencián, a mellékelt JELENTKEZÉSI
LAPOT, kitöltve, legkésőbb 1999. március 31-ig juttassa el, postán vagy faxon, az ülésszak
szervező titkárának, Sántha Teréznek, az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz
Osztálya címére (fax: 385-3876, vagy szóbeli közlésnél a lakástelefon: 321-3247). A konferencia
tudományos titkára: Szentmártoni Szabó Géza (egyetemi adjunktus, ELTE BTK Régi Magyar
Irodalomtörténeti Tanszék, fax: 266-3845, E-mail: szgeza@iti.mta.hu; otthoni telefon: 242-6256.)
Az egyetemi hallgatók szállásigényét, oktatási intézményenként összesítve, ugyancsak a
szervező titkárnak kérjük eljuttatni.
A februári rendkívüli havazás miatt csak március elején volt módunk a sátoraljaújhelyi
vendéglátókkal személyesen találkozni, ez az oka annak, hogy a szokásosnál valamivel később
küldhettük el jelen körlevelünket. Nyomatékosan kérjük tehát a jelentkezési határidő
betartását!
A konferenciával kapcsolatos tudnivalókról az interneten keresztül folyamatosan
téjékoztatást adunk, a konferencia honlapjához fűzött adatokkal (http://www.iti.mta.hu osztályok
menüpont, Reneszánsz Osztály, események és rendezvények). A végleges programról május
közepi körlevelünkben nyújtunk tájékoztatást azoknak, aki jelentkezési lapjukat a megadott
időpontig visszaküldik.
Kelt Budapesten, 1999. március 10-én.
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