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Kedves Munkatársunk! 
 
Tisztelettel értesítjük, hogy az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya az 

egyetemek régi magyar irodalomtörténeti tanszékeivel közösen A felvilágosodás előzményei Erdélyben 

és Magyarországon (1650–1750) címmel 2015 májusában – ülésszakjaink hagyományos időpontjában 
– Szegeden kíván konferenciát rendezni. A rendezvényt a Szegedi Tudományegyetem illetékes 
tanszékének közreműködésével szervezzük meg. 

 
A nemzetközi tudományosságban egyre markánsabban jelentkezik az a törekvés, hogy a 

felvilágosodás összeurópai jelenségét a megelőző áramlatok kiteljesedéseként értelmezzék. Hazai 
vonatkozásban is indokoltnak tartjuk a kegyességi mozgalmak bölcseleti alapjainak kimutatását és 
azoknak a folyamatoknak a számbavételét, amelyek az értelem és hit összhangjának megteremtésével 
próbáltak túllépni a militáns teológiák örökségén. Az eddig figyelmen kívül hagyott szellemi 
áramlatok vizsgálata fényt deríthet azokra a mozzanatokra, amelyek a vallásfilozófia területén 
összeköthetik a 16–17. században tapasztaltakat a 18. századi történésekkel. Említhetők például a 
racionális teológiák, a fizikoteológia, a morálfilozófiák, a janzenizmus, a reformkatolicizmus kezdetei, 
a korszak természettudományos, társadalmi-politikai gondolkodása. 

A konferencia nem pusztán az eszmék vándorlását vagy meghonosodását kívánja nyomon követni, 
hanem azok nyelvi megformálását és a terjesztésükben alkalmazott retorikai-poétikai eszköztár 
alkalmazását is. Idegenből hozott szövegek esetében elsőrangúan fontos a fordítás során felmerülő 
problémák vizsgálata. Így a mentalitástörténet mellett a szorosabb értelemben vett irodalmi kérdések is 
szerepet kaphatnak. 

A témaválasztás részletesebb indoklását és a feldolgozásra javasolt kérdésköröket jelen 
körlevelünkhöz mellékletként csatoljuk. 

 
Kérjük, hogy jelezze, részt kíván-e venni a konferencián, illetőleg óhajt-e a témához kapcsolódó 

előadást tartani. Az utóbbi esetben kérjük tervezett előadásának címét és rövid összefoglalóját 
elküldeni legkésőbb 2015. január 16-ig az alábbi címek valamelyikére: 

Szervezőtitkár: Sántha Teréz santha.terez@btk.mta.hu 
Tudományos titkár: Bartók István bartok.istvan@btk.mta.hu 
A szálláslehetőségekről, azok költségéről és más gyakorlati tudnivalókról következő 

körlevelünkben tájékoztatjuk. 
 
Budapest, 2014. október 15. 
 

Baráti üdvözlettel 
a Szervezőbizottság 

 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KÖZPONT 

IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET, RENESZÁNSZ OSZTÁLY 
1118 Budapest, Ménesi út 11–13. 

 (1)279-2760, Fax: (1)385-3876,  www.iti.mta.hu,  santha.terez@btk.mta.hu 
 

   

mailto:santha.terez@btk.mta.hu
mailto:bartok.istvan@btk.mta.hu
mailto:santha.terez@btk.mta.hu

