
 

 

Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista irodalmi hagyomány 

továbbélése (1450–1630) 

(Tudományos konferencia, Esztergom, 2022. szeptember 7–10.) 

 

Budapest, 2022. március 8. 

 

2. számú körlevél 

 

Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! 

 

Amint már arról előző körlevelünkben hírt adtunk, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, annak Magyar Irodalomtudományi Tanszéke, Vitéz 

János Tanárképző Központja, valamint az ELKH–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség 

Kutatócsoport együttműködve az egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel és a 

korszak kutatásában érdekelt egyéb szakmai műhelyekkel  2022. szeptember 7–10. között 

rendezi meg a régi magyarországi irodalom kutatóinak éves konferenciáját. Jelen, 2. 

körlevelünkben a konferencia tervezett előadásairól és egyéb programjairól, valamint a 

jelentkezés és szállásfoglalás technikai tudnivalóiról tájékoztatjuk. 

 

Időpont: A konferencia 2022. szeptember 7-én, szerdán délelőtt kezdődik és szeptember 10-

én, szombaton délután ér véget. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 

Társadalomtudományi Kar, Iohanneum, 2500 Esztergom, Majer István út 1–3. 

 

Tudományos és kiegészítő programok: A konferencián elhangzó előadások listája a körlevél 

végén olvasható. Nagy hangsúlyt helyezünk a vitára, ezért kérjük mindenkitől az előadás 

szabott idejének pontos betartását. A konferencia harmadik napján egész napos kirándulást 

tervezünk: délelőtt esztergomi helyszíneken, délután pedig Visegrádon, számos izgalmas 

programmal készülünk. 

A konferencia résztvevői számára egy komplett csomagot állítottunk össze, amely 

tartalmazza a szállodai reggeliket, a szerdai, csütörtöki vacsorát a Prímás Pincében, illetve a 

szállásdíjat a Hotel Adalbert – Szent Tamás ház háromcsillagos superior –  egy- illetve kétágyas 

– szobáiban. Április 15-ig él a kedvezményes ajánlat, amelynek feltétele a közös jelentkezés. 

A csomag elfogadásánál vegyék számításba, hogy nem kérünk regisztrációs díjat a konferencia 

résztvevőitől, valamint azt is, hogy kedvezőbb a napi ár, ha három éjszakát igényelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Irodalomtudományi Intézet 

 
1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 

Telefon: 279-2776 
Telefax: 385-3876 

 



 

Az ajánlat a 2022. szeptember 7–10. (szerdai érkezés, szombati távozás) közötti időszakra:  

 

Hotel Adalbert Szent Tamás ház (Esztergom, Batthyány Lajos u. 6. – 100 méterre a 

konferencia helyszínétől, ingyenes parkolóval, háromcsillagos superior szobákban) 

 

3 éjszaka esetén:  

kétágyas szobában: 12.230 Ft / fő / éj + IFA  

egyágyas szobában: 16.240 Ft / szoba / éj + IFA 

 

2 éjszaka esetén: 

kétágyas szobában: 12.900 Ft / fő / éj + IFA 

egyágyas szobában: 16.900 Ft / szoba / éj + IFA 

 

Az idegenforgalmi adó külön fizetendő: 450 Ft/személy/éjszaka 

 

Az ár a következőket tartalmazza: 

 Félpanziós ellátás: 

o széles választékú svédasztalos büféreggelivel 

o 3 fogásos vacsorával (szerdai és csütörtöki napra), személyenként egy 

helyben készített itallal (limonádé vagy kávé) az exkluzív Primás Pince 

Étteremben, amely a szállodától 3 perc sétára található.  

(pénteki napra, mivel kirándulunk, nem kértünk vacsorát) 

 Ingyenes internet hozzáférés (wifi) a szálloda egész területén  

 Térítésmentes parkolás zárt parkolóban  

 

 

Másik szálláslehetőség: 

 

PPKE BTK Vitéz János kollégiumban (Esztergom, Kossuth u. 25. – 900 méterre a 

konferencia helyszínétől) 

 

2–3 fős lány- illetve fiúszobákban / vizes blokk a folyosón, étkezést nem tartalmaz, átutalással 

előre kérik a fizetést. 

 3700 Ft /fő / éj + IFA 

 

 

A rendkívül kedvezményes szálláslehetőség a Szent Tamás házban tehát opciós ajánlat a 

konferencia résztvevői számára, amely április 15-ig él. Feltétele – ahogy említettük – a közös 

jelentkezés, ezért kérjük, hogy aki szeretne ezzel a lehetőséggel élni, jelezze igényét a 

rebakucs2022@gmail.com email-címen április 10-ig. (Tehát nyomatékosan kérjük, ne a 

szálláshelyen jelentkezzenek.) Számlát tudnak adni, fizetni a helyszínen egyénileg lehet. 

Akinek közbeszerzéssel van lehetősége szállást elszámolni, közvetlenül a Hotel Adalbert Szent 

Tamás házban kérhet szállást, jelezve, hogy a Rebakucs-konferencián vesz részt. A 

közbeszerzéssel foglalt szobákra az opciós ajánlat nem érvényes, mivel abban az esetben a 

közös jelentkezés nem érvényesül, de jelezzék, hogy a Rebakucs-konferenciára foglalnak, 

akkor a két vacsorát ugyanúgy hozzárendelik a szállásköltséghez. 

 



A Vitéz János kollégiumba a jelentkezési határidő ezen ár mellett május 31. 

Kérjük, hogy aki itt szeretne szállást venni, szintén a rebakucs2022@gmail.com email-címre 

küldjön üzenetet lehetőleg április 10-ig, legkésőbb május 20-ig. 

 

Aki e két szálláslehetőséggel a megadott határidőkig és feltételekkel nem él, önállóan tudja 

megoldani a szállását. 

 

Bármilyen kérdés esetén írjanak a rebakucs2022@gmail.com email-címre. 

 

 

Üdvözlettel 

 

a Szervezők 

  



A konferencia tervezett előadásai: 

 

Almási Gábor: A humanisták munkaetikája 

Bartók Zsófia Ágnes: A Mohács előtti latin nyelvű egyházi irodalom és a humanizmus 

Báthory Orsolya: Kálvinisták rossz szelleme – Pázmány Péter eddig azonosítatlan latin nyelvű 

röpirata 

Békés Enikő: Humanista testreprezentációk 

Boda Miklós: „Esztergom vezet, ékes Várad…” Janus Pannonius, mint pécsi püspök, itáliai 

küldetéséről  

Csehy Zoltán: „Obtura miserum, Camoena, nasum”.  A becstelen könyv és a könyv 

megbecstelenítése a humanista epigrammaköltészetben 

Etlinger Mihály: Az első bártfai énekeskönyv kérdései 

Förköli Gábor: Szenci Molnár Albert jegyzetfüzete: minták és források 

H. Kakucska Mária: Európa praeceptora és lelkiismerete, a humanista tudós filológus Joannes 

Ludovicus Vives (1493–1540) (csak) a magyar hitvitázók forrása? 

Hajdu Ildikó: A humanista retorikai technikák továbbélése a 16. századi protestáns 

zsoltárfordításokban 

Illés Kornél: Vitéz János Leveleskönyvének antik idézetei – perújrafelvétel 

Kasza Péter: Homo unius libri? Brodarics István egy ismeretlen művéről 

Kiss Farkas Gábor: Leonard Cox és az erasmusi retorika kezdetei Magyarországon 

Kovács Zsuzsa: Az egyetem, a könyvtár, a patika: A humanisták személyes érintkezéseinek 

színterei Padovában a 16. sz. második felében 

Lázs Sándor: HA VOLT, MIÉRT NEM VOLT. Humanizmus és hiánya Magyar Királyság a 

kolostoraiban 

Majorossy Imre: „Expecta Dominum et viriliter age“. A válság jelei és megoldási javaslatok 

Draskovich György Epistola paraenetica című művében 

Mayer Gyula: Iani Pannonii opera omnia – Visszapillantás és előretekintés 

Molnár Dávid: Akhilleusz pajzsának verses leírása Liszti Sebestyéntől 

Molnár Péter: Contra Turcam? Ianus Pannonius egyik (Pszeudo-)Démoszthenész fordításának 

háttere 

Móré Tünde: Laudáció és biográfia a 16. századi magyarországi latin nyelvű halotti 

orációkban 

Orbán Áron: Carolus Clusius és Verancsics Antal mint római feliratok gyűjtői Magyarországon 

Pajorin Klára: Megoldott és megoldhatatlan kérdések Vitéz és Janus neve körül 

Papp Ingrid: A cseh nyelvű kora újkori szlovák irodalom humanista forrásai 

Petneházi Gábor: Szamosközy István, a filológus és szerkesztő 

Prokopp Mária: Új eredmények Vitéz János érsek, királyi kancellár egyetem-alapításáról 1465–

1467 

Ritoókné Szalay Ágnes: „Tres fuimus vates": A Janus-hagyomány kőbe vésett emlékei a pécsi 

síremléktől Megyericsei János gyulafehérvári márvány lapjáig 

Simon József: Sárközi Dohi Bálint a világelvről 

Simon Lajos Zoltán: De se aegrotante… Néhány Janus Pannonius-imitáció a XVI. századból 

Szabó Ádám: Egy flamand humanista Magyarországon: Nicasius Ellebodius Polübiosz-

fordítása 

Szabó András: Janus Pannoniustól a wittenbergi egyetemig – Szamosközi R. Sándor búcsúverse 

(1589) 

Haraszti Szabó Péter: Egyetemi diákcsoportok kapcsolati hálója a 15. század végén 

Zászkaliczky Márton: Hálózatépítés és fejedelemtükör – Janus Pannonius Renatus-

költeményeinek diplomáciai és eszmetörténeti kontextusai 

Zsupán Edina: A prózafordító Janus Pannonius 


