
Meghívó
Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar irodalom-
történeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2018. december 18-án, kedden 
délután 4 órakor kezdődő vitaülésére:

Molnár Péter: Garázda Péter Itália és Magyarország között, 1469–1472
Az életrajz és a politika útvesztői

Az előadás rezüméje:
Az előadás egy Garázda Péternek szentelendő kismonográfia (Garázda Péter sorsdöntő évei) elkészült részeibe 
nyújt betekintést. A kötet alcíme lehetne akár: „Esettanulmány a magyarországi humanizmus 1471/2-es 
korszakhatáráról”, mivel amellett, hogy kísérletet tesz Garázda Péter életpályájának a korábbiaknál ponto-
sabb rekonstrukciójára, igyekszik arra a kérdésre is választ adni, hogy mennyiben érdemes a címszereplő 
alkotói tevékenységének korlátait az aktív éveit kettévágó politikai fordulat, vagyis a Mátyás elleni 1471/2-
es lázadás és annak leverése fényében értelmezni. Az előadás éppen e fordulat éveit veszi górcső alá: azt 
vizsgálja egyrészt, hogy Garázda milyen szerepet töltött be Firenzében a változások előestéjén, kiknek a 
köreihez tartozott, másrészt pedig, hogy mikor és mit tudhatott ő maga és itáliai közege a hazai válság-
helyzetről. Az előadó végül azt a kérdést járja körül, hogy a magyarországi humanizmus két vezéralakjának 
bukása, majd halála valóban kiváltott-e olyan negatív reakciókat Firenzében, amelyek egyszerre fékezték 
le a szóban forgó intellektuális mozgalom hazai kibontakozását, és késleltették Garázda Péter hazatértét – 
mint ahogyan az a korábbi szakirodalomban többször felmerült. 

Molnár Péter (1967), történész (kandidátusi fokozat: 1998), egyetemi adjunktus az ELTE BTK Közép-
kori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékén. Doktori értekezésében és az azt követő évtizedben a 
középkori politikai gondolkodás XIII. századi átalakulásával, utóbbi írásaiban a skolasztikus politikaelmé-
let XIII. század végi magyarországi lehetőségeivel, valamint Kézai Simon krónikájának külföldi forrásaival 
foglalkozott.

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt 
egy hónapjának néhány eseményéről.
(1) November 16-án, az ELTE BTK Latin és Görög Tanszékének szervezésében Budapesten megren-
dezett Elégia-kollokvium-sorozat 2. ülésén az osztály munkatársa, Ács Pál előadást tartott Rimay János 
és Propertius: Az elégikus hangvétel kezdetei a magyar lírában címmel. (2) November 20-án tartotta 
nyitórendezvényét az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének újabb Lendület programja, a Hosszú 
Reformáció Kelet-Európában 1500–1800. Klaniczay Gábor Reformáció a középkorban (1000–1500) címmel 
tartott előadást; az esemény egyben az évente megrendezendő – a továbbiakban angol nyelvűnek ter-
vezett – Klaniczay Tibor Emlékelőadás-sorozat/Memorial Lecture Series hagyományteremtő első alkalma is 
volt. (3) Osztályunk három munkatársa, Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid és Szörényi László no vember 
29-e és december 1-je között Szlovákiában (Pozsony, Turócszentmárton, Necpál) országos és helyi 
tudományos és kulturális intézmények vezetőivel tárgyalt. Megállapodást kötöttek jövőbeli szakmai 
együttműködésekről (közös könyvkiadás, konferenciaszervezés, kölcsönös kutatói ösztöndíjak). 
(4) November 29-én, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában készült monográ-
fiák könyvbemutatóján többek között bemutatásra került az osztály munkatársának, Papp Ingridnek 
az a kötete, amelynek megjelenéséről korábban már hírt adtunk (Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. 
századi Magyarországon: A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata). A kötetet Heltai János, 
a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára ismertette.

Szívélyes üdvözlettel,
Kecskeméti Gábor

igazgató


