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„Iesvs Christvs hiv es szent népénec, a’ Döbrötzöni Tanácznac,
Isteni keg yelmet es bekeseget keuan az Atya Istentöl a’ Christus
Iesus altal.
(…) nyluan valo bizonsagit látom a’ ti hiteteknec melly Christusban vagyon, szolgalnom akarnéc tinektec az Vrnac segitségéböl: ti veletec egyetembe penig minden atyafiaknakis a’ kic az Vrnac mondásahoz halgatnac,
nem czac ez vilagon 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 predikáltam,
predikacio modra valo magyarazat szerentis meg irnám. Eg’gyért azert,
mert soc atyafiakot latoc, kic irast tudnac oluasnyi, hogy keuannaiác latnyi es örömest oluasni az Vr szolgainac 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 álnoc pápa a’ postillaban rendelte, 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 eppü
letre. Touabba hog’ az Eg’igyü lelki pasztoroknac lenne valami modg’oc
mint kellyen el indulnioc a’ szegen paraszt nép közöt az Isten igeienec
hirdetéseben. Vegezetre, mert sokan kértenec es intötenec erre engemet,
hogy irasomual azokotis segitenem, a kic közöt az Vrnac élö beszéde az
Antichristusnac kegyetlen tagiai miat még szabadsagban nem vralkodic,
hogy ökis mindenestöl fogua a’ lelki kenyernelkül ne leg’enec, hanem az
Istennec igeie közöttöc lassanlassan gyaporodnéc 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
velenec mellyet a Colossabelieknec irt predi
cacio szerent valo magyarazattya, 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 dékánhelyettese
14.00 Első ülés
Elnök: Bitskey István
14.00

15.00

Imre Mihály (Debrecen): Protestáns teológiai rendsze
rek, kegyességi irányzatok feszültsége és inspirációja a
kegyességi irodalom műfajaiban
Tasi Réka (Miskolc): Prédikáció és imagináció
Tóth Zsombor (Budapest): Cserei hallgat… A kora új
kori prédikáció befogadásának hermeneutikai és törté
neti antropológiai tanulságai
Vita

15.20

Szünet

14.20
14.40
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15.40 Második ülés
Elnök: Heltai János
15.40

16.40

Szelestei Nagy László (Piliscsaba): 1800 előtti magyar
nyelvű imádságaink adatbankja
Fazakas Gergely (Debrecen): Tendenciák a kora újkori
imádságirodalom kutatásában
Pesti Brigitta (Bécs): „Az igaz apostoli vallás bőkezű
gyámoli”. A magyar nyelvű kegyességi irodalom mece
natúrája a 17. században
Vita

17.00

Szünet

16.00
16.20

17.20 Harmadik ülés
Elnök: Balázs Mihály
17.20	Oláh Szabolcs (Debrecen): „Azt akarja azért Szent Pál
mondani, hogy…” Melius első prédikációskönyve: a
szentírásfordítás, az igemagyarázat és a tételes tanítás
médiuma
17.40
Gábor Csilla (Kolozsvár): „Nem ugy vagyone dolgunk
mint a’ Sidoknak?” Nemzettörténet egy kéziratos pré
dikációgyűjteményben
18.00
Knapp Éva (Budapest): „Ex mellifluis verbis”. Martin
von Cochem (Linius, 1634–1712) egy imádságoskönyve
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.)
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„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 találhatnának. 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 válogatott művei, vál. Balázs Mihály és
K áldos 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): A kora újkori
magyarországi prédikációirodalom kutatásának ered
ményei és jövőbeni irányai
9.20
Hegedűs Béla (Budapest): A 17–18. századi protes
táns–katolikus eucharisztia-vita nyelvelméleti vonatko
zásai
9.40	Csorba Dávid (Nyíregyháza): „Megfonnyadott botskor
bőr”, avagy via salutis-ábrázolás a kora újkori kálvi
nista prédikációkban
10.00
Vita
10.20
Szünet
10.40 Ötödik ülés
Elnök: Szabó András
10.40	Fekete Csaba (Debrecen): Alvinczi Péter prédikációi
nak néhány jellegzetessége
11.00
Mikó Gyula (Debrecen): Apafi Mihály felett mondott
temetési prédikációk
11.20
Győri L. János (Debrecen): Homiletikai hagyományok
összegezése Nádudvari Péter prédikációiban
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
14.20
14.40
15.00

Madas Edit (Budapest–Piliscsaba): Latin forrásszöve
gek műfaji átalakulása a magyar nyelvű kódexiroda
lomban (Új források az Érsekújvári Kódex szövegeihez)
Bartók Zsófia Ágnes (Budapest): Az Érdy-kódex
exemplumai
Tóthné Radó Cecília (Piliscsaba): Roberto Caracciolo
De laudibus sanctorum című kötete egy magyar prédi
kátor kezében
Vita
2. szekció
(I. emelet, C terem)
Elnök: Kecskeméti Gábor

14.00
14.20
14.40
15.00
15.20

Balázs Mihály (Szeged): Kéziratosságba kényszerített
kegyesség (Unitárius kegyességi irodalom a 17. század
első harmadában)
Keserű Gizella (Szeged): Kegyesség és apológia (Unitá
rius szövegek a 17. század utolsó harmadában)
Lovas Borbála (Budapest): Másolási stratégiák Enyedi
György prédikációinak hagyományozódásában
Vita
Szünet
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15.40 Hetedik ülés
1. szekció
(I. emelet, B terem)
Elnök: Gábor Csilla
15.40
16.00
16.20
16.40

Móré Tünde (Debrecen): Az elmélkedés lehetőségei
Károlyi Péter műveiben
Kónya Franciska (Kolozsvár): „Ezek a’ practikák, és
módok igen nagyra böcsültetnek…” Műfajkeveredés
Tarnóczy István jezsuita elmélkedésgyűjteményeiben
Bán Izabella (Piliscsaba): Az általános imádságos
könyvek és a társulati imakönyvek kapcsolata
Vita
2. szekció
(I. emelet, C terem)
Elnök: Hargittay Emil

15.40
16.00
16.20
16.40

Nagy Levente (Budapest): „Aluvó oláhok ébresztése”.
Melius Juhász Péter prédikációinak román fordítása
Hajtman Kornél (Besztercebánya): „Emez igen tótos”.
Pázmány Péter prédikációinak szlovák fordítása
Restás Attila (Ózd–Debrecen): „Inter idiotas et rustica
nos”. Egy 17. század végi prédikációskötet (Bölön) ta
nulságai
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:
Műsor:

Fekete Károly,
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora
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
9.20
9.40
10.00
10.20
10.40

Lengyel Réka (Budapest): Francesco Petrarca De remediis
utriusque fortunae-jának magyar recepciója a 18. század első
felében
Mercs István (Nyíregyháza): Az auktorhasználat tanulságai
Csúzy Zsigmond prédikációiban
Polgár Anikó–Csehy Zoltán (Pozsony): Krisztus és Tritonia
Pallas (Ányos Pál tartományi rendfőnökválasztás alkalmából
írt oratiója)
Hargittay Emil (Piliscsaba): Pázmány-prédikációk felhaszná
lása egy 18. század végi kéziratgyűjteményben
Vita
A konferencia zárása (Imre Mihály) és a Klaniczay-díj átadása (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: Novus Succursus, az az uj segétség...,
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
egy-nehány innepekre rendelt evangeliomokrúl,
predikácziók), kiad. K anyurszky 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, nemis Canahán földén lakunc, ellenségünk-is mas, idöben-is másban nyomorgunc.”
F ilepszállási Gergely, Praesidium Christianorum…,
Kassa, Klein, 1694 (RMK I, 1452), (o)5r–v.
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Uton-járó Ember’ Imádsága:
„Oh mindenható Isten! ímé a’ te Nevedben és irgalmasságodban bízván; vészem-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 hordozod, 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 viszontag egésségben, és haszonnal viszsza-hozzanak. Oh Uram Isten! örizzmeg 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 kegyelmességet tselekedjenek: adjad, hogy minden dolgaimat hasznosan véghezvivén, 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 minden 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 K is István, Lelki-fegyver, Avagy, A’ Hétnek
Minden Napjaira rendeltetett Reggeli és Estvéli
Könyörgések és Buzgó Hálá-adások…, Debrecen,
Margitai, 1761, 149–151.
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AZ ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE
A 10. lapon közölt kép kivételével a fotókat Oláh Róbert, a Debreceni
Református Kollégium Nagykönyvtárának munkatársa készítette a
gyűjtemény példányairól.
Címlap: Johann Gerhard, Liliomok völgye…, ford. Inczédi József, [Szeben], [Sárdi], 1754, 51.
6. lap: Vásárhelyi Gergely, Esztendö által az anyaszentegyháztól ren
deltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák,
es ezekre való lelki elmélkedések…, Bécs, Gelbhar, 1618 (RMNy
1151). (címlapmetszet)
7., 11., 15. lap: Szőnyi Nagy István, Martyrok Coronaja…, Kolozsvár, Veresegyházi Szentyel, 1675 (RMK I, 1180). (záródísz)
9. lap: Tarnóczi István, Rex admirabilis, sive Vita S. Ladislai Regis Hun
gariae…, Bécs, Cosmerovius, 1683 (RMK III, 3239), 486.
10. lap: Medgyesi Pál, Praxis Pietatis Az az: Keresztyén embert, Isten
tettzése szerént való járásra oktato Kegyesseg gyakorlas…, Várad, Szenci Kertész, 1643 (RMNy 2042). Az MTA Könyvtára
Kézirattárának Ráth 190 jelzetű példánya képes címlapjának
részlete. (A könyvtár főigazgatójának szíves engedélyével.)
12., 13. lap: Eszterházy Pál, Mennyei Korona…, [H. n.], 1696 (RMK I,
1496). (záródísz)
14. lap: Enyedi György, Explicationes locorum Veteris et Novi Testa
menti…, Kolozsvár, Heltai, 1598 (RMNy 836). (címlapdísz)
16. lap: Johann Gerhard, Liliomok völgye…, ford. Inczédi József, Pozsony–Pest, Landerer, 1794, 318.
17. lap: Derkai György, Az örök életnek uttya… Mellyet Deákúl megma
gyarázott… P. Sucquet Antal…, Nagyszombat, Akadémiai,
1678 (RMK I, 1226). (címlapdísz)
18. lap: William A mes, De conscientia, et ejus jure, vel casibus…, Debrecen, Töltési, 1685 (RMK II, 1562). (nyomdászjelvény)
19. lap: Derkai György, Az örök életnek uttya… Mellyet Deákúl megma
gyarázott… P. Sucquet Antal…, Nagyszombat, Akadémiai,
1678 (RMK I, 1226), 32.
20

