
Meghívó
Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar irodalom-
történeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2018. február 27-én, kedden 
délután 4 órakor kezdődő vitaülésére:

Guitman Barnabás: Leonhard Stöckel nézetei hitről, hatalomról, művelődésről

Az előadás rezüméje:
A bártfai Leonhard Stöckel, az egyik legjelentősebb, Ma-
gyarország határain túl is elismertséget szerző XVI. századi 
tudós tanár számos vallásos és pedagógiai munkát írt, főleg 
latin nyelven, amelyek egy részét a halálát követően nyomta-
tásban is kiadták, több írása pedig kéziratban hagyományozó-
dott ránk. Az előadás során röviden ismertetem Stöckel nem 
elhanyagolható életművét, majd pedig az írásaiból kiindulva 
megkísérlem rekonstruálni a bártfai iskolamester világképét és 
hitről, hatalomról, művelődésről alkotott nézeteit. 

Guitman BarnaBás a PPKE Történettudományi Intézetének 
adjunktusa, fő kutatási területe a kora újkori magyar és egye-
temes reformáció- és felekezettörténet, a felső-magyarországi 
városok, elsősorban Bártfa története, valamint a Habsburg 
uralkodók vallásossága. 

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály el-
múlt egy hónapjának néhány eseményéről. 
(1) Mély megrendüléssel fogadtuk és továbbítjuk a hírt, hogy Vadai István, intézetünk egykori fia-
tal kutatója, hosszú ideig a Szegedi Tudományegyetem megbízott előadója váratlan hirtelenséggel 
elhunyt. Életének utolsó évében – régi szenvedélyét kiteljesítve és sokirányú tájékozottságát felhasz-
nálva – az Irodalomtudományi Intézet munkatársaként az RMKT XVII. századi sorozatának TEI 
szintaxis szerinti kódolású retrokonverzióján dolgozott. Emlékét megőrizzük. (2) Osztályunk mun-
katársa, Békés Enikő 2018. január 24-én The Politics of  Physiognomy: Humanist Features of  King Matthias 
Corvinus’ Image címmel előadást tartott az innsbrucki Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische 
Studien szervezte felolvasóülésen. (3) Osztályunk két munkatársa, Bene Sándor és Zászkaliczky Már-
ton a kora modern magyar politikai eszmetörténet témájában előadást tartott A magyar filozófia történetei 
című műhelykonferencián. (4) Osztályunk posztdoktori ösztöndíjas munkatársa, Máté Ágnes 2018. 
január 29-én Kubinyi András-díjban részesült az Irodalomtörténeti Közlemények 2017/1. számában 
megjelent Szent Istvántól Báthory Istvánig: Grizelda története saluzzói, lengyel és magyar mellékalakokkal című 
tanulmányáért. Gratulálunk!

Szívélyes üdvözlettel,
Kecskeméti Gábor
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