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Felhívás mesterkurzuson való részvételre 
Klaniczay Tibor irodalomtörténeti univerzuma 

(Budapest, 2023. március 20‒24.) 
 
 
 
Az MTA BTK Lendület Hosszú reformáció Kelet-Európában (1500–1800) 
Kutatócsoport a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetével 
négy napos mesterkurzust szervez, amely a hosszú reformáció téziséhez kapcsolódó 
nemzetközi és hazai kutatások elméleti és módszertani eredményeit kívánja alkalmazni 
a régi magyarországi és erdélyi konfesszionális irodalom szövegeinek és ezek történeti 
kontextusainak a kutatásában. Az idei rendezvény fókuszában Klaniczay Tibor 
munkássága áll, hiszen 2023-ban emlékezünk az intézetalapító születésének 100. 
évfordulójára. Ily módon a mesterkurzus a Klaniczay Tibor-emlékév részét is képezi. 
A mesterkurzuson való részvétel előzetes pályázati jelentkezéshez kötött. 
 
A mesterkurzus időpontja: 2023. március 20‒24. 
Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet 
Célcsoport: Irodalom- és történettudományi, valamint teológiai magiszter és PhD-
képzésben részt vevő hallgatók, akiknek érdeklődése, kutatása a reformáció irodalom- 
és egyháztörténetéhez kapcsolódik, maximum 10 fő. A mesterkurzus ingyenes, a 
résztvevőknek a szállást biztosítjuk. 
 
A mesterkurzus leírása: A négy napos műhely- és tutori foglalkozások során a 
résztvevők az egyetemi képzésüket kiegészítő módszertani, forráshasználati, 
tudománytörténeti jártasság elsajátítására kapnak lehetőséget és szakmai újdonságokról 
értesülhetnek. Az idei mesterkurzus Klaniczay Tibor kutatási témáit és az általa 
érdemben vizsgált kérdéseket tekinti át, illetve rekontextualizálja ezeket a kortárs 
irodalomtörténeti kutatás horizontjában. Az előadások és szemináriumok a szokásos 
módon, a kötelező és ajánlott szakirodalom, illetve a vizsgálat tárgyát képező 
forrásszövegek megjelölésével egy olyan beszélgetést indítványoznak, amely nemcsak 
a Klaniczay-paradigma jelentőségét mutatja meg, hanem egyszersmind az 
irodalomtörténeti tudás és módszertanok fejlődését és diverzifikációját. 
 
A mesterkurzus struktúrája: négy napos intenzív képzés (előadások és szemináriumok), 
alternatív programok (városnézés, könyvtárlátogatás). Az utolsó napi workshopon a 
hallgatók 10 perces projekt-bemutatóira és azok megbeszélésére kerül sor. 
 
Tervezett előadások témái:  
 
A magyar irodalom története: mítosz vagy projekt? A Klaniczay-verzió tanulságai  
Humanizmus közép-európai módra: szöveg- és intézménytörténet 
Hunyadi Mátyás és a magyarországi humanizmus 
Sodalitas, peregináció, értelmiségi körök a 15‒16. században 
Magyar−olasz érintkezések a régiség történetében 
Humanizmus és reformáció 
A manierizmus és a barokk korszakalakzatai 
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A reformáció és a vulgáris nyelvek, a nemzeti irodalom perspektívája 
Reformációk: Klaniczay Tibor és a Horváth János örökség 
A Zrínyi-paradigma 
Centrum és periféria: Hermányi Dienes József és a francia kulturális kapcsolatok 18. 
századi kontextusai  
A filológus és textológus Klaniczay 
Módszertani eljárások a Klaniczay-oeuvreben  
 
A mesterkurzus záróeseménye egy mindenki számára nyitott tudományos workshop. 
 
A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: saját kutatási terv összefoglalása max. 
egy oldalban, bibliográfiával és a legfontosabb primér forrás(ok) megjelölésével, CV, 
publikációs jegyzék, a legjobbnak ítélt publikáció szövege, témavezetői ajánlás. 
 
A jelentkezések beadásának határideje és módja: 2023. január 17. A mellékleteket 
egyetlen PDF dokumentumba kell összefűzni és elküldeni Móré Tündének, a Lendület-
kutatócsoport koordinátorának a more.tunde@abtk.hu e-mail címre. 
 
A benyújtott jelentkezés értékelése: A benyújtott jelentkezések a beadást követően 
elbírálásra kerülnek és a jelentkezők e-mailben kapnak értesítést 2023. január 31-ig.  
 
Kapcsolattartás: A szervezők a jelentkezőkkel e-mailben (more.tunde@abtk.hu) tartják 
a kapcsolatot. 
 
Budapest, 2022. október 24. 

A szervezők nevében  
Móré Tünde 

 


