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a konferenciát rendezi
a Debreceni Egyetem (DE) Bölcsészettudományi Karának

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete,

a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának Irodalomtudományi Intézete (MTA BTK ITI),

a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága,
a Debreceni Református Kollégium intézményei:
Debreceni Református Hittudományi Egyetem,

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár,

együttműködve
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE, Budapest),

a Szegedi Tudományegyetem (SZTE),
a Pécsi Tudományegyetem (PTE),

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE, Piliscsaba),
a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE, Budapest)

és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE, Kolozsvár) bölcsészet-
tudományi karainak régi magyar irodalomtörténeti műhelyeivel

(intézeteivel, tanszékeivel, doktori programjaival, kutatócsoportjaival)

előkészítő bizottság
IMRE MIHáLy (DE), elnök
JANKovIcS JóZSEf (Budapest, MTA BTK ITI), társelnök
fAZAKAS GERGELy (DE), tudományos titkár
SáNTHA TERéZ (Budapest, MTA BTK ITI), szervezőtitkár

BITSKEy ISTváN (Debrecen, DE)
foNT ZSuZSANNA (Szeged, SZTE)
GáBoR cSILLA (Kolozsvár, BBTE)
HARGITTAy EMIL (Piliscsaba, PPKE)
JANKovITS LáSZLó (Pécs, PTE)
KEcSKEMéTI GáBoR (Miskolc, ME)
oRLovSZKy GéZA (Budapest, ELTE)
SZABó ANDRáS (Budapest, KRE)
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a konferencia támogatói
a Debreceni Egyetem (DE) rektora,
a DE BTK Hallgatói Önkormányzata,

a DE universitas Alapítványa,
a DE TáMoP 4.2.1./B-09/1/KoNv-2010-0007 számú pályázata,

a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete
Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének

oTKA K 101840 számú pályázata,
a DE Irodalomtudományok Doktori Iskolája,

a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottsága,
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora,

a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár,
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület,

Nyírbátor város Önkormányzata

a konferencia helyszínei
2012. május 24–25.

az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságának (DAB) székháza
(4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

2012. május 26.
a Debreceni Egyetem főépületének II. emeleti aulája

(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)

regisztráció
2012. május 24-én 11.30 és 13.30 óra között
2012. május 25–26-án 8.30 és 9 óra között

könyvárusítás
A konferencia első két napján a DAB-székházban.
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„Iesvs christvs hiv es szent népénec, a’ Döbrötzöni Tanácznac, 
Isteni ke gyelmet es bekeseget keuan az Atya Istentöl a’ christus 

Iesus altal.

(…) nyluan valo bizonsagit látom a’ ti hiteteknec melly christusban va-
gyon, szolgalnom akarnéc tinektec az vrnac segitségéböl: ti veletec egye-
tembe penig minden atyafiaknakis a’ kic az vrnac mondásahoz halgatnac, 
nem czac ez vi lagon valo éltemben, hanem irasom altal, ez vilagbol valo 
ki mulasom vtannis.

Annac okaért az en vramnac Lelke altal, hasznosnac itélém mind 
tinektec s’ mind a’ ti vtannatoc valo népnec, hogy a’ szent Pal Apastal 
Leuelét, mellyet a’ colossabelieknec irt es en ti közöttetec predikál tam, 
predikacio modra valo magyarazat szerentis meg irnám. Eg’gyért azert, 
mert soc atyafiakot latoc, kic irast tudnac oluasnyi, hogy keuan naiác lat-
nyi es örömest oluasni az vr szol gainac irasát. Annac vtanna, mert latom 
hogy az Anyaszentegyhazban valo hiw Tanitóc régtöl fogua ezt miueltéc, 
es nem czonkan bonkan magyaraztác az Apastaloknac, profetaknac 
auagy Euangelistaknac könyuöket, mint az ál noc pápa a’ postillaban ren-
delte, hanem eleitöl fogua el kezduén, mind vegig meg magyarasztác az 
Istennec nepe elöt.

Annac felette pedig szent Palis azt mondgya, mindennec psalmusi 
vadnac, profeciai vadnac, magyarazati vadnac, legyenec mindenec ep pü-
letre. Touabba hog’ az Eg’igyü lelki pasztoroknac lenne valami mod g’oc 
mint kellyen el in dulnioc a’ szegen paraszt nép közöt az Isten ige ie nec 
hirdetéseben. vege zetre, mert sokan kértenec es intötenec erre en gemet, 
hogy irasomual azokotis segitenem, a kic közöt az vrnac élö beszéde az 
Antichristusnac kegyetlen tag iai miat még szabadsagban nem vralkodic, 
hogy ökis mindenestöl fogua a’ lelki kenyernelkül ne leg’enec, hanem az 
Istennec igeie közöttöc lassanlassan gya porodnéc es el teriedne.

Azert ezt tinektec aianlom: vegyétec io neuen es legyetec otalma ez 
irasnac. Mert hiszem, hogy nem haszontalan, hanem eppülesre valo 
leszen az Istennec hazaban. Tartson meg az Vr Isten benneteket az ö 
szent fianac keduéiért.

Döbrötzönben irta Pünkösd hauanak elsö napian ennyi esztendöben. 
1561.

A ti szentegyhazi szolgatoc. Melios Peter.”

Melius Juhász Péter, A Szent Pal Apastal Le
velenecmellyetaColossabelieknecirtpredi
cacioszerentvalomagyarazattya, Debrecen, 

[Huszár Gál], 1561 (RMNy 171), A2r–A3v.
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a konferencia programja

2012. május 24. (csütörtök)
helyszín: dab-székház, nagyterem

(4032 debrecen, thomas mann u. 49.)

13.30 megnyitó
 BITSKEy ISTváN

a Debreceni Egyetem professor emeritusa,
a Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke

 SoMoGyI BéLA
Debrecen Megyei Jogú város kulturális alpolgármestere

 KEMéNyfI RóBERT
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dé kán helyettese

14.00 első ülés
Elnök: Bitskey István

 14.00 Imre Mihály (Debrecen): Protestánsteológiairendsze
rek,kegyességiirányzatokfeszültségeésinspirációjaa
kegyességiirodalomműfajaiban

 14.20 Tasi Réka (Miskolc): Prédikációésimagináció
 14.40 Tóth Zsombor (Budapest): Csereihallgat…Akoraúj

koriprédikációbefogadásánakhermeneutikaiéstörté
netiantropológiaitanulságai

 15.00 Vita

 15.20 Szünet
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15.40 második ülés
Elnök: Heltai János

 15.40 Szelestei Nagy László (Piliscsaba): 1800előttimagyar
nyelvűimádságainkadatbankja

 16.00 fazakas Gergely (Debrecen): Tendenciákakoraújkori
imádságirodalomkutatásában

 16.20 Pesti Brigitta (Bécs): „Az igaz apostoli vallás bőkezű
gyámoli”.Amagyarnyelvűkegyességiirodalommece
natúrájaa17.században

 16.40 Vita

 17.00 Szünet

17.20 harmadik ülés
Elnök: Balázs Mihály

 17.20 oláh Szabolcs (Debrecen): „AztakarjaazértSzentPál
mondani, hogy…” Melius első prédikációskönyve: a
szentírásfordítás,azigemagyarázatésatételestanítás
médiuma

 17.40 Gábor csilla (Kolozsvár): „Nemugy vagyone dolgunk
minta’Sidoknak?”Nemzettörténetegykéziratospré
dikációgyűjteményben

 18.00 Knapp éva (Budapest): „Exmellifluis verbis”. Martin
vonCochem(Linius,1634–1712)egyimádságoskönyve
magyarul(1681)

 18.20 Vita

20.00 fogadás
Helyszín: a Debreceni Egyetem élettudományi Intézete

(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
A főépület mögötti országh László sétány végén álló új épület.)



9



10

„Az Úristen természet szerint az emberekbe beoltotta az tudománynak szeretetét 
és kívánságát. Amiképpen igazán mondta egy bölcs. Ez az oka, hogy sokan 
ennek keresésében és megnyerésében helyheztették minden boldogságukat. Kik 
közül némelyek e világi külső dicsőségeket, gazdagságokat elhagyták, némelyek 
teljes minden életek folyásában csak búdostanak, némelyek kemény, nyomorult 
állapotra adták magukat, csakhogy tudományt, bölcsességet szerezhessenek 
maguknak és talál hatnának. és noha azt mondták, hogy az ember az munkára 
és a kemény tanulásra születtetett, de mindazáltal feljebbvalónak ítélték a 
tudományt mindenkor a munkálkodásnál és a cselekedetnél. és jóllehet egyéb dol-
gokban inkább mindenkor a tudatlan község egymással ellenkezik a tudósoknak 
ítéletével, de ebben egyet értenek. Mert a goromba ember is becsüli és csudálja 
a tudományt, a bölcsességet, a tudós embereket szereti és magasztalja. Nem 
csoda tehát, ha valaki a becsületes dolgokban, avagy vagyon valóban, avagy az ő 
ítéleti szerint részes, ha magában dicsekedik, és magát egyebeknél boldogabbnak 
és gazdagabbnak tartja.”

enyedi György válogatottművei, vál. Balázs Mihály és 
Káldos János, Bukarest–Kolozsvár, Kriterion, 1997, 
109– 110.
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2012. május 25. (péntek)
helyszín: dab-székház, nagyterem

(4032 debrecen, thomas mann u. 49.)

9.00 negyedik ülés
Elnök: Szelestei Nagy László

 9.00 Kecskeméti Gábor (Budapest–Miskolc): Akoraújkori
magyarországi prédikációirodalomkutatásának ered
ményeiésjövőbeniirányai

 9.20 Hegedűs Béla (Budapest): A 17–18. századi protes
táns–katolikuseucharisztiavitanyelvelméletivonatko
zásai

 9.40 csorba Dávid (Nyíregyháza): „Megfonnyadottbotskor
bőr”, avagy via salutisábrázolás a kora újkori kálvi
nistaprédikációkban

 10.00 Vita
 10.20 Szünet

10.40 ötödik ülés
Elnök: Szabó András

 10.40 fekete csaba (Debrecen): Alvinczi Péter prédikációi
naknéhányjellegzetessége

 11.00 Mikó Gyula (Debrecen): Apafi Mihály felett mondott
temetésiprédikációk

 11.20 Győri L. János (Debrecen): Homiletikai hagyományok
összegezéseNádudvariPéterprédikációiban

 11.40 Vita

12.00–14.00 ebédszünet
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14.00 hatodik ülés

1. szekció
(i. emelet, b terem)
Elnök: Bartók István

 14.00 Madas Edit (Budapest–Piliscsaba): Latinforrásszöve
gek műfaji átalakulása a magyar nyelvű kódexiroda
lomban(ÚjforrásokazÉrsekújváriKódexszövegeihez)

 14.20 Bartók Zsófia ágnes (Budapest): Az Érdykódex 
exemplumai

 14.40 Tóthné Radó cecília (Piliscsaba): Roberto Caracciolo
De lau di bus sanctorum című köteteegymagyarprédi
kátorkezében

 15.00 Vita

2. szekció
(i. emelet, c terem)

Elnök: Kecskeméti Gábor

 14.00 Balázs Mihály (Szeged): Kéziratosságba kényszerített
kegyesség(Unitáriuskegyességiirodaloma17.század
elsőharmadában)

 14.20 Keserű Gizella (Szeged): Kegyességésapológia(Unitá
riusszövegeka17.századutolsóharmadában)

 14.40 Lovas Borbála (Budapest): MásolásistratégiákEnyedi
Györgyprédikációinakhagyományozódásában

 15.00 Vita
 15.20 Szünet
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15.40 hetedik ülés

1. szekció
(i. emelet, b terem)
Elnök: Gábor csilla

 15.40 Móré Tünde (Debrecen): Az elmélkedés lehetőségei
KárolyiPéterműveiben

 16.00 Kónya franciska (Kolozsvár): „Ezek a’ practikák, és
módok igen nagyra böcsültetnek…” Műfajkeveredés
TarnóczyIstvánjezsuitaelmélkedésgyűjteményeiben

 16.20 Bán Izabella (Piliscsaba): Az általános imádságos
könyvekésatársulatiimakönyvekkapcsolata

 16.40 Vita

2. szekció
(i. emelet, c terem)
Elnök: Hargittay Emil

 15.40 Nagy Levente (Budapest): „Aluvó oláhok ébresztése”.
MeliusJuhászPéterprédikációinakrománfordítása

 16.00 Hajtman Kornél (Besztercebánya): „Emezigentótos”.
PázmányPéterprédikációinakszlovákfordítása

 16.20 Restás Attila (ózd–Debrecen): „Interidiotasetrustica
nos”.Egy17.századvégiprédikációskötet(Bölön)ta
nulságai

 16.40 Vita
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19.00 kiállítás megnyitója
 Helyszín: a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára,

főépület, II. emelet (4024 Debrecen, Kálvin tér 16.)
„kegyes lelkek, az urat dicsérjétek!” –

a katolikus és protestáns kegyesség megnyilvánulásai
(kiállítás a debreceni református kollégium gyűjteményeiből)

Megnyitja: GáBoRJáNI SZABó BoToND, gyűjteményi igazgató

 
19.30 a kollégiumi kántus koncertje

(vezényel: BErKESI SÁNDOr)
Helyszín: a Debreceni Református Kollégium oratóriuma, főépület,

II. emelet (4024 Debrecen, Kálvin tér 16.)

köszöntő: fEKETE KáRoLy,
 a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora

műsor: 1. Előfohász (Huszár Gál énekeskönyvéből)
 2. Magnificat (16. századi graduál)
 3. claude Goudimel: 19. genfi zsoltár
 4. ádám Jenő: Krisztusom, kívüled
 5. Gárdonyi Zoltán: Szívemnek kősziklája
 6. Nagy olivér–Scholz László: Tisztítsd meg szíved
 7. Draskóczy László: Győzhetetlen én kőszálam
 8. Kodály Zoltán: A 121. genfi zsoltár
 9. Szokolay Sándor: Ima rontás ellen
 10. Berkesi Sándor–Kádár ferenc: Magyar ének
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2012. május 26. (szombat)
helyszín: a debreceni egyetem aulája

(4032 debrecen, egyetem tér 1., főépület, ii. emelet)

 
9.00 nyolcadik ülés

 Elnök: Jankovics József

A Debreceni Egyetem 100 éves évfordulója alkalmából rekonstruált 
Róth Miksa-féle üvegablakok bemutatása (Pogány Emese)

 9.00 Lengyel Réka (Budapest): Francesco Petrarca De remediis 
utriusque fortunaejánakmagyarrecepciójaa18.századelső
felében

 9.20 Mercs István (Nyíregyháza): Az auktorhasználat tanulságai
CsúzyZsigmondprédikációiban

 9.40 Polgár Anikó–csehy Zoltán (Pozsony): Krisztus és Tritonia
Pallas(ÁnyosPáltartományirendfőnökválasztásalkalmából
írtoratiója)

 10.00 Hargittay Emil (Piliscsaba): Pázmányprédikációkfelhaszná
lásaegy18.századvégikéziratgyűjteményben

 10.20 Vita 
 10.40 A konferencia zárása (Imre Mihály) és a Klaniczay-díj átadá-

sa (Jankovics József)

11.30–13.45 ebédszünet

„(...) emesztö tüz az Isten, de nem égeti testünket, nem emészti külsö házainkat, 
és erösséginket; sebes tüzet bocsátot ugyan fejünk föliben, mert tüz képében a’ 
Szent Lelket, de csak azt égeti ki belölünk, a’ miát hozzánk nem férhetet.”

landovics István: NovusSuccursus,azazujsegétség..., 
II, Nagyszombat, Hauck András, 1689 (RMK I, 1381), 
223.
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14.00 autóbuszos kirándulás
Máriapócs: Görögkatolikus Kegytemplom

Nyírbátor: Református templom; Római Katolikus Minorita templom
Találkozó 13.45-kor a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér

nyugati oldalán lévő parkolóban.

19.30 záró társasvacsora
Helyszín: Nyírbátor, Báthori várkastély

22.00 közös visszaindulás debrecenbe

2012. május 27. (vasárnap)
hazautazás
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„(...) a tyúk, csirkéinek szerelme-miat, elszárad, elerőtlenedik, megborzad, meg-
betegszik és mindenkor csak nyeg. Egybe-győjti mellye-alá fiait; szárnyaival bé-
fedi: melegségével éleszti és vastagíttya. Napestig orrával és körmeivel kapirtyál, 
hogy eledelre-való magot talállyon: mihent valamit talál, nem észi-meg, hanem 
szánakodó kiáltással egybe-híja csirkéit és azoknak adgya. Ha, ki ártani igyekezik 
csirkéinek, noha magában erőtlen és félénk a tyúk: de fiai óltalmáért, szembe ál 
és megví az erős kányákkal: megsebesítteti, megöleti magát inkáb, hogy-sem fiait 
óltalmazatlan hadgya. Azt mongya azért christus; hogy illyen szorgalmatossággal, 
illyen kivánsággal és igyekezettel, óltalmazza a bűnösöket. Ki ne bízzék tehát; ki 
ne reménlyen tőlle segítséget?”

PázMány Péter Összes Munkái, VI (A római anya
szentegyház szokásábúl, minden vasárnapokra és
egynehány innepekre rendelt evangeliomokrúl,
predikácziók), kiad. KanyurszKy György, Bp., M. Kir. 
Tudományegyetemi Nyomda, 1903, 231.

„Kegyes olvaso s’ Könyörgö ember addig ne nyugodgyál, miglen ebben le tett 
elmélkedéseket által nem olvasod, és a’ magad sorsához sebeihez közelitö 
fohászkodásokat notálgassad (…) Hogy a’ Szent Irásbéli helyeket (vagy mondom 
a’ dolgot) ebben letett fohászkodások között, ugy ki nem adtam mindenüt, 
mint vagyon a’ Bibliában, nem vakmeröségböl esett, hanem cselekedtem vagy 
a’ gyengébbeknec kedvekért, hogy, a’ dolgot magyarázattal fejeztem ki; avagy 
azért; mert a’ nexus ugy hozta magával; mivel nem-is testi Sidok vagyunc, nem-
is canahán földén lakunc, ellen ségünk-is mas, idöben-is másban nyomorgunc.”

FilePszállási Gergely, Praesidium Christianorum…, 
Kassa, Klein, 1694 (RMK I, 1452), (o)5r–v.
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UtonjáróEmber’Imádsága:

„oh mindenható Isten! ímé a’ te Nevedben és irgalmasságodban bízván; vé-
szem-fel az én útamat, mellyre indúltam: mert te vagy az én Istenem, ki az én 
kimenésemet és béjövésemet meg-örzöd, és az én lábaimat egyenes úton hor-
dozod, hogy soha meg-ne ütközzenek: kérlek tégedet, szent Angyalidnak pa-
rantsolj én felölem, hogy engemet mindenütt az én útaimban meg-örizzenek, 
és egyenes úton arra a’ helyre, mellyre igyekeztem, vezéreljenek; és ismét vi-
szontag egésségben, és haszonnal viszsza-hozzanak. oh uram Isten! örizz-
meg engemet kegyelmesen, hogy vizen avagy földön valami veszedelem én 
reám ne következzék: a’ tolvajoknak és egyéb útat-álló latroknak kezeket 
fordítsd-el én rólam; igazgass és vigy engemet mindenütt jámbor ’s Istenfélö 
emberekhez, kik szállás-adásban és egyéb szükséges dolgokban én-velem ke-
gyelmességet tselekedjenek: adjad, hogy minden dolgaimat hasznosan véghez-
vivén, kegyelmedböl, a’ te Atyai védelmezésed alatt, házamhoz békeségben 
meg-térhessek. Légy jelen kegyelmes Atyám! minden útaimban én-velem, 
miképen Jákób Pátriárkával véle valál; és mint az Izraelnek népét a’ pusztában 
nappal köd-oszloppal, és éjjel tüznek-oszlopával vezérléd: így engemet-is éjjel 
és nappal, mint útamnak hüséges igazgatója, kegyelmesen vezérelj: te légy 
énnékem úti-társam és örizöm. Kezedbe ajánlom testemet, lelkemet, és min-
den én hozzám tartozó javaimat: adjad, hogy minden jó akaróimat, atyámfijait 
és barátimat, jó egésségben, veszedelem nélkül találjam: a’ mi urunk Jésus 
Kristus’ Nevében hallgass-meg engemet én Istenem kegyelmesen, ámen.”

diószegi Kis István, Lelkifegyver, Avagy, A’ Hétnek
Minden Napjaira rendeltetett Reggeli és Estvéli
Könyörgések és Buzgó Háláadások…, Debrecen, 
Margitai, 1761, 149–151.
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