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 A görög nyelvű költészet Mag yarországon a 16. században: 
műfajok és tendenciák

A görög költészet 15-16. századi nyugat-európai reneszánszával több kutatási program kezdett foglalkozni az 
elmúlt években. Az európai kultúrtörténetnek ezt a kevéssé ismert szeletét elsőként próbálja meg szélesebb hori-
zonton bemutatni a 2021-ben megjelent The Hellenizing Muse: A European Antholog y of Poetry in Ancient Greek from the 
Renaissance to the Present című antológia (szerk. Filippomaria Pontani, Stefan Weise), amelyben Németh Andrással 
közösen válogattunk a magyarországi szerzőktől származó ógörög költészetből. A 16. századi források feltárása 
során megfogalmazódott kérdésfelvetésekről számolok be előadásomban, és egyúttal néhány egyértelműnek lát-
szó költészettörténeti és konfesszionális tendenciával is foglalkozni fogok.

Az előadás helyszíne: BTK Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1118. Ménesi út 11–13., első emeleti tanácsterem. 
Az előadásról felvétel készül, amely a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu/ 
portálon.

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt és elkövet-
kezendő időszakának néhány eseményéről.

1. 2022. május 6. és 8. között került sor a REFORC tizenegyedik éves konferenciájára Berlinben, ahol Tóth 
Zsombor is előadást tartott, melynek címe: Pax Animae: the Tranquillity of  the Soul. The Hungarian Reception of  
Huguenot Authors during the Long Reformation (1500−1800) volt. 

2. Május 17–19. között kerül sor a turócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtár (Slovenská národná knižnica) 
szervezésében a Príbeh umenia, príbeh knihy: umenie slova a umenie remesla cez prizmu vývoja média – knihy című nem-
zetközi konferenciára, ahol Papp Ingrid Humanistické pramene novovekej slovenskej literatúry címmel tart előadást. 

3. Május 19-én Nagyenyeden rendezik meg a VII. Egyháztörténeti Konferenciát, ahol Tóth Zsombor A 17−18. 
századi hugenotta recepció erdélyi centruma: Nagyenyed és szellemi környezete címmel tart előadást. 

4. Május 20-án Pécsett a Magyar Ókortudományi Konferencia programjának részeként Draskóczy Eszter „Nem 
vagyok […] Pál”. Dante és a Visio Pauli fog előadást tartani. 

5. Május 24-én kerül sor a Klaniczay Emlékelőadás-sorozat következő előadására. A Durhami Egyetem oktatója, 
James Kelly lesz az Irodalomtudományi Intézet vendége. Az előadás további részleteit a honlapon olvashatják. 

6. Június 14-én a Hosszú Reformáció Lendület Kutatócsoport szervezésében kerül sor A női diskurzus lehetőségei 
a kora újkorban című workshopra. A részletes program megtalálható: http://longreformation.btk.mta.hu/hu/
hirek/workshop-az-irodalomtudomanyi-intezetben-a-kora-ujkori-noi-tapasztalatarol
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