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2. KÖRLEVÉL 

 
A REFORMÁCIÓ EMLÉKEZETE A KORA ÚJKORBAN 

PROTESTÁNS ÉS KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSEK A 16–18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 

Debreceni Egyetem, 2017. május 18–20. 

 
Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! 
 
A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete (Reformációkutató és 
Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport – az 
NKFIH/OTKA 112335 pályázat támogatásával), az Irodalomtudományok Doktori Iskolája, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium, valamint az MTA 
BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, együttműködve az egyetemek 
régi magyar irodalom tanszékeivel, a Reformáció Emlékbizottsággal, a Refo 500 – Refo RC 
nemzetközi konzorciummal és az Országos Széchényi Könyvtárral, 2017. május 18–20. között 
a reformáció 16–18. századi protestáns és katolikus emlékezetét vizsgáló konferenciát 
rendez Debrecenben. 

Jelen, 2. körlevelünkben a konferencia tervezett előadásairól és egyéb programjairól, 
valamint a jelentkezés és szállásfoglalás technikai tudnivalóiról tájékoztatjuk. 

Sok kollégánk jelentkezett előadói szándékával és tervezett előadása rezüméjével 
ülésszakunkra. A szervezőbizottság közülük az alábbi előadókat kérte fel az itt megnevezett 
előadásuk megtartására: 
 

AJKAY Alinka: „Calvinus megvallja”. Pázmány Institutio-értelmezése 
BALÁZS József: A katolikus és protestáns felekezeti vita a 16. századi iszlámellenes 
irodalomban 
BÁTHORY Orsolya: Pázmány Péter Peniculus Papporuma 
BITSKEY István: Vita a reformáció évfordulójáról 1717-ben 
BÖLCSKEI Gusztáv: Gondolatok az 1567-es debreceni zsinat jelentőségéről a 450. 
évfordulón 
CSEPREGI Zoltán: Reformációs évfordulók német és magyar földön: 1717 és 1730 
CSORBA Dávid: A reformáció 1717-es ünnepe Patakon 
DIENES Dénes: Jóhiszemű antedatálás vagy valami más? Sárospatak reformációjának 
genezise 
FAZAKAS Gergely: „Post tenebras lux” – A tudatlanság homályának és a reformáció 
világosságának nyelvi hagyománya a 16–18. században 
GUITMAN Barnabás: A Sáros vármegyei reformáció protestáns emlékezetének rétegei 
H. HUBERT Gabriella: A reformáció gyülekezeti énekeinek emlékezete a 16–18. századi 
énekeskönyvi kánonban 
HARGITTAY Emil: Nem felelnek a Kalauzra? A Pázmány halála utáni Kalauz-bírálatokról 
HELTAI János: A mennyei tudomány tiszta világos folyamja (Egyház- és 
reformációtörténeti reflexiók az 1616–1619-es évek vitairataiban és prédikációiban) 
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IMRE Mihály: Marburgi reflexiók a reformáció jubileumára 1617 körül 
KNAPP Éva: Arbor haereseon 
KOVÁCS Sándor: Dávid Ferenc, a felejtés és emlékezet között 
LÁZÁR István Dávid: Az 1584-es Nagyváradi Hitvita 
MAGYAR Balázs Dávid: Kálvin János (és Luther Márton?) házassági és családi életre 
vonatkozó elgondolásainak recepciója Tarpai Szilágyi András Könyvecske a házasság és 

válás keresztyéni módjáról (1667) című művében 
NAGY Levente: Agyagfalvi Sándor Gergely énekeskönyve és a román reformáció 
OLÁH Róbert: „Kalauznak calumnia minden dolga”. Pósaházi János válasza Pázmány 
Péternek a reformáció kezdetéről 
ŐSZ Sándor Előd: Luther-könyvek Erdélyben 
P. VÁSÁRHELYI Judit: A reformáció százéves évfordulója a heidelbergi egyetemen 
PAPP Ingrid: Lutheránus prédikátorok és a sérthetetlen szent könyv 
PETNEHÁZI Gábor: Szaftos történetek. Luther egyik exempluma a magyar kéziratos 
hagyományban 
SZABADI István: Sinai Miklós reformációképe 
SZABÓ András: 1617 – a reformáció századik évfordulója Magyarországon 
SZÁRAZ Orsolya: A reformáció jubileumai katolikus értelmezésben 
TÓTH Gergely: Historia querelarum. Sérelmekből összeálló egyháztörténet Okolicsányi 
Pál Historia diplomatica című munkájában 
TÓTH Zsombor: Hosszú reformáció és kálvinista „hagiográfia”. Kálvin János latin nyelvű 
életrajzának 18. századi ismeretlen magyar fordítása 
VERÓK Attila: Luther és Honterus emlékezete az erdélyi szászoknál a kora újkorban 

 
Időpont: 
A konferencia 2017. május 18-án, csütörtök délután 13.30-kor kezdődik és május 20-án, 
szombaton, a 17.30-kor kezdődő záró fogadással ér véget. 
 
Helyszín: 
A konferencia előadásainak helyszíne az első két napon, május 18–19-én (csütörtökön és 
pénteken) a Debreceni Egyetem főépülete. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) A tanácskozást 
az I. emeleti Aulában tartjuk, a Róth Miksa által tervezett, 1938-ban átadott, majd 2012-ben 
helyreállított díszablakok alatt. Ezek azokat a nyugat-európai egyetemeket jelenítik meg, 
amelyek orientációs pontokat és peregrinációs célokat jelentettek a 16–18. századi 
debreceni és más magyarországi protestáns diákok számára: Wittenberg, Genf, Zürich, 
Utrecht. 
A harmadik napon, 2017. május 20-án (szombaton) a frissen felújított Debreceni Református 
Kollégium Dísztermében tanácskozunk. (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) 
 
Tudományos és kiegészítő programok: 
A 30 tudományos előadás kilenc ülésszakon hangzik el. Nagy hangsúlyt helyezünk a vitára, 
ezért minden előadónkat és elnökünket tisztelettel kérjük a 20 perc pontos betartására. 

Reményeink szerint a konferencia mindhárom estéjén vacsorára invitálhatjuk a 
résztvevőket. A nyitónapon, május 18-án (csütörtök) várhatóan a Debreceni Egyetem 
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rektora, 19-én (péntek) Debrecen város polgármestere ad fogadást a résztvevők tiszteletére 
a Debreceni Egyetemen. 20-án (szombat) a konferencia záró fogadását, borkóstolóval 
egybekötve, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora adja a Debreceni 
Református Kollégiumban. 
 
Május 19-én este, a polgármesteri fogadást megelőzően a Debreceni Református Kollégium 
Kántusa ad kamarakoncertet a Debreceni Egyetem Aulájában. 
Május 20-án a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában – a konferencia 
tiszteletére – kiállítás nyílik Protestáns üzenetek címmel, melyet közösen fogunk 
megtekinteni. 
 
Regisztrációs díj: 
A regisztrációs díj összege egyetemi oktatóknak, tudományos kutatóknak 2500 forint/fő, 
egyetemi és PhD-hallgatóknak 1500 forint/fő. A konferencia előadói és üléselnökei 
természetesen mentesülnek a regisztrációs díj megfizetése alól. A regisztrációs díj befizetési 
határideje (banki átutalás napja): 2017. május 5. (péntek) 
A regisztrációs díjat banki átutalással, előre kérjük eljuttatni a Debreceni Egyetem 
(kedvezményezett) számlaszámára. 
 
Belföldi utalás esetén a következő számlaszámra: 
10034002-00282871-00000000 
 
Külföldi utalás esetén a következő számlaszámra: 
IBAN-kód: H13 100340020028287100000000 
SWIFT-kód: MANE HUHB 
 
A számlavezető intézmény neve és címe: 
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága Állampénztári Iroda 4026 Debrecen, 
Hatvan utca 15. 
 
Az utalás során a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a konferencia témaszámát: REB-16-
2-KONFERENCIA-0011; valamint azt, hogy hány fő részére fizetik be a részvételi díjat. Az 
utalás díját a befizető fél állja. Kutatócsoportok, vagy egy intézményből jövő nagyobb 
csoportok esetén javasoljuk, hogy egy összegben utalják át a regisztrációs díjat, így a banki 
költségek csökkenthetők. 
Az átutalást követően, kérjük, írjanak egy e-mailt Gönczy Monika 
(gonczy.monika@arts.unideb.hu) címére, amelyben név szerint felsorolják, mely résztvevők 
részére fizették be a regisztrációs díjat. Csak azoknak a kollégáknak tudunk kitűzőt készíteni 
és konferencia mappát összeállítani, valamint a fogadásokat és a kiegészítő programokat 
biztosítani, akiknek a nevét ilyen módon megkapjuk. 
 
Számlakiállítás a regisztrációs díjról: 
A regisztrációs díjról a következőképpen kaphatnak számlát. A banki utalás során a 
közlemény rovatban feltüntetik a konferencia témaszámát (REB-16-2-KONFERENCIA-0011), 
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és azt, hogy hány fő részére fizetik a részvételi díjat. Ezt követően küldenek egy e-mailt 
Gönczy Monika (gonczy.monika@arts.unideb.hu) címére, amelyben az átutalás tranzakciós 
kódjának feltüntetése mellett felsorolják, hogy mely személyek részére kérnek számlát, s 
hogy egy közös számlát kérnek-e, vagy minden feltüntetett személy részére külön számlát 
igényelnek. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a közlemény rovatban nem jelölik meg a 
konferencia témaszámát, a Debreceni Egyetem könyvelése nem tudja elkülöníteni a 
bevételt, s ez jelentős mértékben megnehezíti és meghosszabbítja a számlák kiállíttatását. 

A kész számlákat a konferencia nyitónapjától kezdve a regisztrációs asztalnál tudják 
majd átvenni. (Amennyiben a Debreceni Egyetem Kancellári Hivatala akkorra még nem állítja 
ki, utólag postázzuk.) 
 
Regisztráció a helyszínen: 
A résztvevőket arra kérjük, hogy megérkezésüket követően regisztráljanak a konferencia 
csütörtöki és pénteki helyszínén (Debreceni Egyetem főépülete, 4032 Debrecen, Egyetem tér 
1.) működő recepciós pultnál. 

A recepció a nyitónapon 12.00 órától 13.30-ig, a konferencia kezdetéig folyamatosan, 
attól kezdve az ülésszakok közötti szünetekben; pénteken reggel 8.30-tól 17.30 óráig, szintén 
a szünetekben működik. Szombat délelőtt a Debreceni Református Kollégium Dísztermében 
tanácskozunk, ezért a recepciót is itt találják majd, reggel 8.30-tól 12.00-ig. 
 
Szállás: 
A debreceni szálláslehetőségekről a jelen, 2. számú körlevélhez csatolt mellékletben adunk 
tájékoztatást. A szállásfoglalást a résztvevők egyénileg intézik.  
 
Kedves Kollégánk, a szakmai programmal, saját előadásával, illetve bármilyen egyéni 
problémával kapcsolatban a Szervezőbizottság elnöke, Imre Mihály 
(imre.mihaly@arts.unideb.hu), illetve tudományos titkára, Fazakas Gergely 
(fazakas.gergely@arts.unideb.hu) továbbra is örömmel veszi kérdéseit, ötleteit, javaslatait. 
 
Debrecen, 2017. március 10. 
  
 Kollegiális és baráti üdvözlettel: 
 A Szervezőbizottság 
 

 


