
 

 

 

Felhívás mesterkurzuson való részvételre 

Hosszú Reformáció: a vallási perzekúció hagyománya 

(Budapest, 2022. március 20‒25.) 

 

 

 

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 a vallási perzekúció tapasztalata áll. A mesterkurzuson való 

részvétel előzetes pályázati jelentkezéshez kötött. 

 

A mesterkurzus időpontja: 2022. március 20‒25. 

Helyszínei: 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 elméleti 

előadások mellett a reformáció hagyományában meghatározó szövegtípusok olvasására is 

hangsúlyt fektetünk, megvizsgálva a hagyományos konfesszionális műfajok, illetve a 

reformációtörténeti források sajátosságait.  

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 református mártírológia kánonja, antropológiája  

- mártírműfajok és alkalmazásuk 

- módszertani eljárások: mikrotörténet-írás, történeti- és írásantropológiai vizsgálatok, 

mentalitástörténeti szempontok  

- a magyar és az európai mártírológia komparatív vizsgálata, a magyar hagyomány 

sajátosságai: recepció és eltérő alkalmazások,  

- nyomtatott és kéziratos nyilvánosság, a szöveghasználat mint írásantropológia a magyar 

reformációban,  

- a mártírium, mint toposz  

- a vallásos perzekúció szerepe az egyháztörténetben 

- vallási diaszpórák perzekúciós narratívái a kora újkorban  

- a mártírológia szerepe a katolikus megújulás hitéletében 

- debreceni könyvtári gyűjtemények (a téma kutatásának szempontjából releváns 

állományok történeti kialakulása, jelenlegi lelőhelyek, kutathatóság)  

 



A mesterkurzus záróeseménye egy mindenki számára nyitott tudományos workshop. 

 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok: a témába vágó 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: 2022. 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 2022. január 31-ig.  

A korábban elfogadott jelentkezések érvényesek.  

 

Kapcsolattartás: A szervezők a jelentkezőkkel e-mailben (more.tunde@abtk.hu) tartják a 

kapcsolatot. 

 

Budapest, 2021. november 24. 

A szervezők nevében  

Móré Tünde 
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