A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750)
ReBaKucs konferencia, 2018. május 3–5.
Második körlevél
Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk!
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának Magyar Irodalomtudományi Intézete (Res
Litteraria Transylvaniae Vetus Iroldalom- és Művelődéstörténeti Műhely), valamint az MTA
BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, együttműködve az egyetemek régi
magyar irodalom tanszékeivel, a RefoRC nemzetközi konzorciummal, a Kolozsvári Akadémiai
Bizottság Irodalomtudományi szakbizottságával 2018. május 3–5. között konferenciát rendez
Kolozsvárott A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750) címmel.
Első körlevelünkre sok kolléga ajánlott fel a témába illő előadásokat, ez a témaválasztás
aktualitását (is) jelzi. A szervezőbizottság által elfogadott előadások listáját a mellékletben
közöljük.
Tekintettel a nagy számú és érdekes témára, az előadásokat jobbára tematikus párhuzamos
szekciókba szervezzük. A program így is feszesnek ígérkezik, ezért tisztelettel kérünk mindenkit,
pontosan tartsa be a 20 perces időkeretet. A részletes programot harmadik, áprilisi
körlevelünkben közöljük.
Jelen körlevelünkben a jelentkezéssel és szállásfoglalással, valamint
kísérőprogramjaival kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatjuk a résztvevőket.

a

konferencia

Időpont és helyszín: a konferencia 2018. május 3-án délelőtt 9 órakor kezdődik, és május 5-én
este a zárófogadással ér véget. A nyitó félnap helyszíne a Babeș-Bolyai Tudományegyetem
főépületének díszterme, délutántól a Bölcsészkaron folytatjuk a konferencia munkálatait.
Szállás:
A konferencia időpontjában városunkban több más rendezvény, fesztivál is lesz, a szállodák
telítettsége várható. Ezért a biztonság kedvéért feltételesen lefoglaltunk 20 szobát a BBTE
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Universitas szállójában (információk és árak megtekinthetők az alábbi linken:
http://www.cs.ubbcluj.ro/~fptac/images/Hotel_UBB_info.pdf), 20-at pedig az Agape szállóban
(részletek itt: http://hotelagape.ro/s/accomodation/?lang=hu). Kérjük, jelezzék nekünk a
konferencia címén (dialogus.2018@gmail.com) legkésőbb március 30-ig, melyik szállóban és
mely éjszakákra szeretnének szobát foglalni, hogy a foglalást időben véglegesíthesssük. Az
érdekeltekkel majd egyénileg tisztázzuk a fizetési módozatokat.
Kérjük, azt is jelezzék, ha szállásukat egyénileg intézik. Ennek legegyszerűbb módja a
www.booking.com, illetve a www.trivago.hu oldalakon történő szobafoglalás: itt magyar
nyelven is megrendelhető, lefoglalható a szállás.
Regisztrációs díj:
A regisztráció díja 30 RON, amelyet banki átutalással kérünk eljuttatni a Bolyai Társaság (a
BBTE magyar tagozatának háttérintézménye) számlaszámára 2018. április 20-ig. Az átutalás
költségeit a befizető fél viseli.
A számla adatai:
Societatea Bolyai
Cím: 400604 Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud. Cluj
Adószám (Cod fiscal): 4525526
Swift: BRDEROBU
Bankszámlaszám: RO80BRDE130SV07821451300
Bank: BRD Cluj
A befizetést követően, kérjük, írjanak egy emailt a konferencia címére, és név szerint jelezzék,
ki(k)nek a részére fizették be a regisztrációs díjat. Kutatócsoportok vagy ugyanazon
intézményből érkező csoportok számára javasoljuk, hogy egy összegben utalják át a regisztrációs
díjat, így a banki költségek csökkenthetők.
Kísérőprogramok:
Május 3-án este Majorossy Kinga (Bécs) orgonakoncertet ad a piarista templomban, ennek
programját később közöljük.
Május 4-én délután autóbuszos kirándulást tervezünk Szamosújvár, Válaszút, Bonchida
útvonalon. Az eddigi pályázati támogatás lehetővé teszi az autóbusz bérlését, azonban a rendelés
véglegesítéséhez ismernünk kell a résztvevők számát. Ezért kérjük, lehetőleg postafordultával,
de legkésőbb március 30-ig jelezzék a konferencia címén, hogy részt kívánnak-e venni a
kiránduláson.
Egyéb tudnivalók:
A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének honlapján elkülönítettünk egy felületet a
konferencia számára, ezt itt érhetik el: http://hunlit.lett.ubbcluj.ro/hu/kutatas/rebakucskonferencia-2018. A linkre kattintva figyelemmel kísérhetik a rendezvénnyel kapcsolatos
újdonságokat, és itt tekinthetik meg az előadások rezüméit is.
A szakmai programmal, saját előadással vagy bármilyen egyéni problémával kapcsolatban
forduljanak bizalommal a konferencia szervezőihez a konferencia emailcímén
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(dialogus.2018@gmail.com), Gábor Csillához a gaabor.csilla@gmail.com, Farmati Annához a
farmati.anna@gmail.com, illetőleg Tóth Zsomborhoz a tothzsombor@refo500.com címen.

Kolozsvárt, 2018. március 1-jén
Baráti üdvözlettel,
a Szervezőbizottság

3

Függelék: elfogadott előadások
1. Ajkay Alinka: „Morgók nyelveskedése” – Pázmány és a nyugat-dunántúli evangélikusok
2. Bajáki Rita: Dialógus az imakönyvekben – a hitbéli vitákon történő felülemelkedés
ünnepi pillanatai
3. Balázs Aletta-Júlia: Emblémák és 17-18. századi kegyességi szövegek kapcsolata
4. Balla Lóránt: A margináliák tartalma, típusa és funkciója Csete István kéziratos
prédikációiban: változik-e a kézirat margináliáinak szerepe kiadás/közvetítés előtt?
5. Bartók István: Egy dialógusforma az oktatásban: a katekétikus módszer. Példák a magyar
régiség praeceptum-irodalmából
6. Bácsi Enikő: 16–18. századi levelekben szereplő kérések módszertani
megközelíthetőségei, problémái
7. Báthory Orsolya: Egy széljegyzet margójára – Pázmány javítása és annak utóélete a
Peniculus papporumban, avagy a szerző dialógusa önmagával
8. Bene Sándor: A dialógus helye. Műfaj és periodizáció a régi magyar politikai
irodalomban
9. Bóné Éva: „Istennek igazán valo ditsöittetese” – dialógus Istenről Geleji Katona István
prédikációiban
10. Csorba Dávid: Szathmárnémethi Mihály dialogizáló vendégszövegei
11. Domokos Zsófia: „Magamtól ezt így gondolom meg…” Fejedelem- és követtükör
Borsos Tamás, Bethlen Gábor portai küldöttének irataiban
12. Dukkon Ágnes: Az oktató dialógus a XVII. századi „tudós” kalendáriumokban (a
Frölich-naptárak és a Calendarium Tyrnaviense példái nyomán)
13. Egyed Emese: Beszélgetés szöveggel, olvasóval. Székely László fordítói habitusa
14. Farmati Anna: Saját lelkével. Középkori (ferences) lelkitükrök
15. Fazekas Sándor: Adalékok a Fejedelmeknek serkentő órája értelmezéséhez
16. Förköli Gábor: Lapszéli dialógus Enyedi György és Milotai Nyilas István között
17. Gábor Csilla: „Dialógus” Istenről – figyelem(hiány) és argumentáció a kora újkori
hitvitában
18. Gyulai Éva: Verancsics Antal öccsével, Mihállyal folytatott dialógusa 1553. évi
konstantinápolyi útjáról és követségéről
19. Hargittay Emil: Egy megkésett „dialógus”: Pázmány Péter Kalauza és Pósaházi János
Igazság istápja
20. Hörcher Ferenc: A politikai konfliktusok kezelésének technikái a kora modern városi
magisztrátusokban
21. Imre Mihály: A dialogicitás szerepe Melius Juhász Péter bibliafordításának
margináliáiban
22. Juhász Szandra: Dialógusok a héber nyelvű köszöntőversekben
23. Kasza Péter: „Párhuzamos történetek”. Johannes Heroldt dialógusa az 1556. évi déldunántúli hadjáratról
24. Kecskeméti Gábor: Dialógus a régiségben – dialógus a régiségről
25. Kiss Farkas Gábor: Valentin Eck bártfai dialógusai: az egyéni és közerkölcs forrásai
Cicerótól az egyházjogig
26. Koltai Kornélia: Bibliai és posztbiblikus nyelvi rétegek dialógusa (egymásra gyakorolt
hatása) a magyar peregrinusok 17. századi héber nyelvű üdvözlőverseiben
27. Korondi Ágnes: Párbeszéd a passióról: az Apor-kódex Pszeudo-Anzelm dialógusa és
kelet-közép-európai rokonai
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28. Kovács Eszter: A magány dialógusa. Mikes Kelemen: Törökországi levelek
29. Kovács Kinga-Tünde: Keresztúri Bíró Pál hitoktatói munkásságának megnyilvánulása az
általa megírt katekizmus szövegében
30. Köllő Zsófia: Meddig versenyképes a Nádasdy-Mausoleum történelemszemlélete?
31. Laczházi Gyula: Petrőczi Kata Szidónia és a kora újkori líra dialogikussága
32. Lauf Judit: Dialóguspontok egy kutató és egy korai nyelvemlék között
33. Lázár István Dávid: Marsus vadkan pannon földön. Marcus Pitačić és Beregszászi Péter
vitája(?)
34. Lengyel Réka: Kiszólni a könyvből: Szerzői ajánlások és előszavak a 18. század első
felének irodalmában
35. Luffy Katalin: Nyilvános és magános beszélgetés: Alvinczi Péter ítélőmester
leveleskönyve bécsi követjárása idejéből (1692–1693)
36. Majorossy Imre: „Fejtse meg nekem ezeket”. Dialógus a jövővel: a végzetes madárcsata
motívuma Kriemhild álmában és Balassi Aenigmájában
37. Maróthy Szilvia: Sétáló, futosó, szerelmes és őrjöngő elmék
38. Szelestei Nagy László: Prédikálás Pozsonyban az 1620-as években: Szószék és hitvita
Pázmány Péter környezetében
39. Orbán Áron: Adalékok Batthyány (III.) Boldizsár könyvtárához
40. Petneházi Gábor: A dialógus esélyei. Kovacsóczy Farkas, Paolo Paruta és az
államformák
41. Petrőczi Éva: Zsurnalizmus és poézis – Medgyesi Pál Dialogusának stilisztikai rétegei
42. Simon
József: Teodícea-gondolat
és
eredendő
bűn
dialógusa
Bethlen
Miklós Önéletírásának Elöljáró beszédében
43. Szabó András: A wittenbergi magyar coetus tagjainak disputációi
44. Székely Gábor: Dialógus és disputa. Felekezetközi viszony Telek József kecskeméti
prédikációiban
45. Székely Örs: Az örökkévalóság ökonómiái
46. Vincze Eszter: A hitvita műfaja, „eszköztára” és ennek megjelenése Pázmány Péter
Kalauz valamit Komáromi Csipkés György Pápistaság újsága című művében
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