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I. Neolatin Konferencia 

Szeged, 2013. november 7–9. 

 

A neolatin jellegő stúdiumok az utóbbi években Magyarországon is örvendetes lendületet 

vettek. Nemcsak az bizonyítja ezt, hogy magyar tudósok, kutatók egyre nagyobb számban 

képviseltetik magukat különbözı neolatin konferenciákon, de a szakma nemzetközi 

szervezete, az IANLS 2006-ban Magyarországon tartotta soros világkonferenciáját is. Mivel 

egyre többen és egyre szélesebb tárgykörben foglalkoznak idehaza a neolatin irodalomhoz 

tartozó szövegekkel, a „Hungaria Latina” Magyar Neolatin Egyesület 2012. decemberi 

közgyőlésén felmerült, hogy a szorosabb és fıleg rendszeresebb szakmai együttmőködés 

elısegítése érdekében szükség lenne egy, a neolatin tanulmányoknak szentelt konferenciára. 

Egy ilyen konferencia egyrészt lehetıséget biztosítana a kutatók közvetlen és kötetlen 

eszmecseréje számára, másrészt, minden alkalommal egy-két meghatározott témát állítva a 

középpontba, az eddigi eredmények számbavételén túl hozzájárulna új kutatási irányok 

kijelöléséhez, fontos és elhanyagolt területek felfedezéséhez. Mindemellett reményeink 

szerint kiegészíthetné az Ókortudományi Társaság által szervezett, és immár komoly múltra 

visszatekintı ókortudományi konferenciákat. 

Ennek szellemében kerül sor idén novemberben az elsı magyarországi neolatin konferencia 

megrendezésére az SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszéke, mint házigazda, 

valamint a Magyar Neolatin Egyesület és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 

Reneszánsz-Barokk Kutatócsoportja, mint résztvevık közös szervezésében. Várjuk az 

érdeklıdık jelentkezését az alábbi konferenciafelhívás alapján. 

 

 

 

 

 

 



Konferencia felhívás 

 

A konferencia helyszíne: Szeged 

A konferencia idıpontja: 2013. november 7–9. 

 

Elıadásokat az idei konferenciára két tárgykörben várunk: 

• humanista történetírás a XV–XVII. században 

• a XVIII. század magyarországi latin nyelvő irodalma. 

 

Elsısorban olyan elıadásokat várunk, melyek új, eddig nem publikált eredményeket, 

kutatásokat tárnak a hallgatóság elé. Elınyben részesítjük továbbá a teljes életmővek új 

szempontú bemutatását, az egyes mőfajok fejlıdésének hosszú távú vizsgálatára alapozott 

elıadásokat, illetve az olyanokat, melyek a neolatin és az anyanyelvő irodalom érintkezési 

pontjaira világítanak rá. 

Az elıadások hossza maximum 20 perc.  

 

Jelentkezni egy rövid, lényegre törı (1000-1500 n terjedelmő) szinopszis elküldésével lehet. 

A szinopszisokat a neolatin@iti.mta.hu e-mail címre küldjék. A szervezıbizottság fenntartja a 

jogot, hogy a beérkezett rezümék alapján válogasson az elıadások közül. 

 

Jelentkezési határidı: 2013. március 31. 

 

Részvételi díj: Terveink szerint a konferencián való részvételért nem kell majd fizetni, az 

utazást és a szállást viszont minden résztvevı önállóan intézi. Szálláslistát következı 

körlevelünkben küldünk, diákok számára pedig korlátozott számban igyekszünk kollégiumi 

elszállásolásról gondoskodni. 

 

Jelentkezésüket várva szívélyes üdvözlettel a szervezı intézmények nevében:  

 

Békés Enikı   Lengyel Réka   Kasza Péter    

MTA BTK   MTA BTK    SZTE BTK  
Irodalomtudományi  Irodalomtudományi   Klasszika-Filológiai 
Intézet    Intézet    és Neolatin Tanszék 
Reneszánsz Osztály  XVIII. századi Osztály 


