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Felhívás a Tarnai Andor emlékkonferencián való részvételre 
 

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete emlékkonferenciát szervez Tarnai Andor (1925–

1994) akadémikus, az Irodalomtudományi Intézet egykori főosztályvezetője és az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem tanszékvezető professzora halálának 25. évfordulója alkalmából. 

 

Tarnai Andor a források széleskörű és elmélyült ismeretén alapuló munkássága felöleli a 

Magyarország multietnikus régióiban létrejövő írásbeliség, különösen az irodalmi alkotások 

mögött feltárható elvek, hagyományok, hatások, korabeli kihívások, feladatok és célok 

viszonyrendszerét a középkortól a 19. század végéig, tudománytörténeti tárgyaiban pedig 

azon is túl. Két alapvető szemléleti iránya az irodalmi tudat (az irodalmi gondolkodás, az 

irodalmi önreflexió) történetének vizsgálata és az irodalmi műveknek mint az adott korszakba 

ágyazott, annak intellektuális, esztétikai és politikai történéseivel – nemzetközi hatások 

figyelembevételével – reflektált kommunikatív viszonyt teremteni képes jelenségeknek a 

sokrétű kontextualizálása volt. 

 

Konferenciánkra kizárólag olyan előadásokat várunk, amelyek szorosan kapcsolódnak Tarnai 

Andor munkásságához és kutatási területeihez. Nem kommemorációs formájú előadásokat 

szeretnénk, hanem olyanokat, amelyek az életmű aktív használatáról, az annak merituális 

jegyeivel való naprakész számvetésről tanúskodnak. A Tarnai által feltárt adatok 

újraértékelése, új adatokkal való kiegészítése, megállapításainak és következtetéseinek 

vizsgálata, szűkítése vagy kiterjesztése, szemléleti és módszertani felvetéseinek érvényesítése 

vagy felülvizsgálata mind érvényes kapcsolódási lehetőséget jelentenek az életmű bármely 

darabjához. A számára kedves korszakok, szerzők, műfajok, beszédmódok, tematikai 

metszetek, problémakörök középpontba állításától annak felmérését várjuk, mennyiben 

hatnak, mennyiben vannak érvényben nézetei és felismerései negyedszázaddal halálát 

követően. 

 

Az előadások időtartama maximum 20 perc. Jelentkezni a tervezett előadáscím és a rövid 

(mintegy 1500 leütésnyi terjedelmű) szinopszis elküldésével lehet. A szinopszisokat a 

papp.ingrid@btk.mta.hu email címre várjuk. A szervezők fenntartják a jogot, hogy az életmű 

szempontjából a legrelevánsabb előadásokat válasszák ki, tekintettel a rendelkezésre álló 

időkeretre is. 

 

A konferenciára előadással való jelentkezés határideje: 2019. április 30. 

 

A konferencia tervezett időpontja: 2019. szeptember 25.  

Helyszíne: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. 
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