
 

 

Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista irodalmi hagyomány 

továbbélése (1450–1630) 

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

 

Budapest, 2021. november 30. 

 

Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! 

 

Értesítjük, hogy 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 – szakmai közösségünk több mint öt 

évtizedes hagyományához híven – 2022-ben is meg kívánja rendezni éves nagykonferenciáját. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a korábban megszokott május végi időpont 

helyett a szeptember eleji rendezés kedvezőbb ezekben a pandémiától sújtott időkben. 

A 2022-es éves nagykonferenciánk helyszínét a szervezőtársaink nyújtják: Esztergomban a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központja lesz a vendéglátónk. 

Esztergomban már a harmadik Rebakucs-konferencia kerül így sorra: 1994-ben egy kerek 

évfordulóhoz kötődött a tematika (A magyar Amphion: Konferencia Balassi Bálint halálának 

400. évfordulóján), majd 2008-ban a város későbbi történetét nagyban átíró hódoltság kora 

került a fókuszba (Identitás és kultúra a török hódoltságban); az 53. Rebakucs-konferencia 

programja pedig ismételten évfordulók mentén szerveződik. 

Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista irodalmi hagyomány továbbélése (1450–1630) 

címmel megrendezni kívánt konferenciánk fókuszpontjait két kerek évforduló adja: 550. 

évfordulója lesz Janus Pannonius és Vitéz János halálának, illetve kereken 400 éve zajlott 

Heidelberg ostroma, amely alapjaiban változtatta meg a magyar peregrinus diákok és hitvitázó 

prédikátorok sorsát is. Az e két dátum által határolt korszak a hazai irodalomtörténet-írásban 

hagyományosan egybeesik a humanista irodalom fénykorával. A konferencia alkalmat 

szolgáltat, hogy a két jeles humanistáról és munkásságukról megemlékezzünk, egyszersmind a 

korban születő magyarországi filológia fontosabb állomásai is felidéződjenek. A külföldi 

peregrináció és a hazai egyetemalapítás kérdései elválaszthatatlanok mind a két főpap 

curriculumától, mind a hazai humanizmuskutatás legrégibb irányvonalaitól; így ezen témák 

kifejtése is prioritást élvez. 
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Javasolt témakörök, valamint néhány orientáló szempont: 

I. Janus Pannonius és Vitéz János 

o Janus Pannonius költészete és recepciója 

o Vitéz János levelei, beszédei és humanista köre 

o Főpapi mecenatúrák, főpapi udvarok és humanista körök 1450–1630 

II. Egyetemjárás és hazai egyetem 

o Egyetemjárás a 15. század második felében 

o Az Academia Istropolitana alapítása, működése 

o Peregrináció, peregrináló diákok 

o A hitvitázó irodalom születése 

III. A hazai filológia születése, kéziratok és nyomtatványok 

o Mattheus Fortunatus, Adrianus Wolphardus, Johannes Sambucus 

o Nyomdászattörténet, az első magyarországi nyomdák 

o Fordítás mint humanista tevékenység, bibliafordítások, antik szövegek fordításai, 

kiadásai 

o A szövegkiadás módszertanai 

IV. A humanizmus intézményrendszere 

o Humanista könyvtárak 

o A humanizmus-paradigma szemléleti alapkérdései 

A konferenciára előadással jelentkezni kívánó kollégáktól azt kérjük, hogy 2022. január 31-i 

határidővel juttassák el húszpercesre megtervezett előadásuk munkacímét és mintegy ezer 

karakter terjedelmű összefoglalóját a konferencia szervezőbizottságának alább olvasható email 

címére. 

A javasolt előadások elfogadásáról a szervezőbizottság 2022. február 28-ig értesíti a 

jelentkezőket. A konferencia végleges időpontjáról, helyszíneiről, tudományos programjáról 

pedig ezt követően, a lehető legkorábbi időpontban értesítjük a Rebakucs szakmai közösség 

valamennyi tagját. 

Nagy érdeklődéssel várjuk jelentkezésüket! 

 

Baráti üdvözlettel, a konferencia szervezőbizottságának nevében: 

 

 Hargittay Emil Bajáki Rita Szilágyi Emőke Rita 

 a szervezőbizottság elnöke szervezőtitkár tudományos titkár 

 

rebakucs2022@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


