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2. KÖRLEVÉL
A KORA ÚJKORI PRÓZAI KEGYESSÉGI MŰFAJOK RENDSZERE ÉS ELMÉLETE
REBAKUCS-KONFERENCIA
DEBRECEN, 2012. MÁJUS 24–26.
Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk!
Mint arról korábban tájékoztattuk, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz
Osztálya, a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, valamint a
Debreceni Akadémiai Bizottság az egyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel közösen, –
ülésszakjaink hagyományos időpontjában – 2012. május 24–26. között a kora újkori prózai
kegyességi műfajok rendszerét és elméletét vizsgáló konferenciát rendez Debrecenben. A
tudományos tanácskozás
kapcsolódik a Debreceni Egyetem alapításának (1912)
centenáriumát ünneplő jubileumi eseménysorozathoz.
Jelen, 2. körlevelünkben a konferencia tervezett előadásairól és egyéb programjairól, valamint
a jelentkezés és szállásfoglalás technikai tudnivalóiról tájékoztatjuk. Kérjük, hogy a mellékelt
jelentkezési lapon jelezze részvételi szándékát, illetve szállásigényét.
Sok kollégánk jelentkezett előadói szándékával és tervezett előadása rezüméjével
ülésszakunkra. Az előadók nagy száma miatt a konferencia egy rövid szakaszában (a második
nap, pénteken délután) két szekcióban fogunk tanácskozni.
A szervezőbizottság az alábbi előadókat kérte fel az itt megnevezett előadásuk megtartására:
BALÁZS Mihály, Kéziratosságba kényszerített kegyesség (Unitárius kegyességi irodalom a 17.
század első harmadában)
BÁN Izabella, Az általános imádságos könyvek és a társulati imakönyvek kapcsolata
BARTÓK Zsófia Ágnes, Az Érdy-kódex exemplumai
CSORBA Dávid, „Megfonnyadott botskor bőr”, avagy via salutis-ábrázolás a kora újkori
kálvinista prédikációkban
FAZAKAS Gergely, Tendenciák a kora újkori imádságirodalom kutatásában
FEKETE Csaba, Alvinczi Péter prédikációinak néhány jellegzetessége
GÁBOR Csilla, „Nem ugy vagyone dolgunk mint a’ Sidoknak?” Nemzettörténet egy kéziratos
prédikációgyűjteményben
HAJTMAN Kornél, „Emez igen tótos”. Pázmány Péter prédikációinak szlovák fordítása
HARGITTAY Emil, Pázmány-prédikációk felhasználása egy 18. század végi
kéziratgyűjteményben
HEGEDŰS Béla, A 17–18. századi protestáns–katolikus eucharisztia-vita nyelvelméleti
vonatkozásai
IMRE Mihály, Teológiai rendszerek, kegyességi irányzatok feszültsége és inspirációja a
kegyességi irodalom műfajaiban
KECSKEMÉTI Gábor, A kora újkori magyarországi prédikációirodalom kutatásának
eredményei és jövőbeni irányai
KESERŰ Gizella, Kegyesség és apológia (Unitárius szövegek a 17. század utolsó harmadában)
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KNAPP Éva, „Ex mellifluis verbis”. Martin von Cochem (Linius, 1634–1712) egy
imádságoskönyve magyarul (1681)
KÓNYA Franciska, „Ezek a’ practikák, és módok igen nagyra böcsültetnek…” Műfajkeveredés
Tarnóczy István jezsuita elmélkedésgyűjteményeiben
LENGYEL Réka, Francesco Petrarca De remediis utriusque fortunae-jának magyar recepciója a
18. század első felében
LOVAS Borbála, Másolási stratégiák Enyedi György prédikációinak hagyományozódásában
MADAS Edit, Latin forrásszövegek műfaji átalakulása a magyar nyelvű kódexirodalomban (Új
források az Érsekújvári Kódex szövegeihez)
MERCS István, Az auktorhasználat tanulságai Csúzy Zsigmond prédikációiban
MIKÓ Gyula, Apafi Mihály felett mondott temetési prédikációk
MÓRÉ Tünde, Az elmélkedés lehetőségei Károlyi Péter műveiben
NAGY Levente, „Aluvó oláhok ébresztése”. Melius Juhász Péter prédikációinak román
fordítása
OLÁH Szabolcs, „Azt akarja azért Szent Pál mondani, hogy...” Melius első
prédikációskönyve: a szentírásfordítás, az igemagyarázat és a tételes tanítás médiuma
PÉNZES Tiborc Szabolcs, Ki állította össze Apafi Mihály konfirmációi kátéját?
PESTI Brigitta, „Az igaz apostoli vallás bőkezű gyámoli”. A magyar nyelvű kegyességi
irodalom mecenatúrája a 17. században
POLGÁR Anikó – CSEHY Zoltán, Krisztus és Tritonia Pallas (Ányos Pál tartományi
rendfőnökválasztás alkalmából írt oratiója)
RESTÁS Attila, „Inter idiotas et rusticanos”. Egy 17. század végi prédikációskötet (Bölön)
tanulságai
SZELESTEI NAGY László, 1800 előtti magyar nyelvű imádságaink adatbankja
TASI Réka, Prédikáció és imagináció
TÓTH Zsombor, Cserei hallgat... A kora újkori prédikáció befogadásának hermeneutikai és
történeti antropológiai tanulságaifelett monod
TÓTHNÉ RADÓ Cecília, Roberto Caracciolo De laudibus sanctorum című kötete egy magyar
prédikátor kezhében
Időpont:
A konferencia 2012. május 24-én, csütörtök délután 13.30-kor kezdődik és május 26-án,
szombat este fejeződik be. Hazautazás: május 27-én, vasárnap délelőtt.
Helyszín:
A konferencia előadásainak helyszíne az első két napon, május 24–25-én (csütörtökön és
pénteken) a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) székháza lesz. (4032 Debrecen,
Thomas Mann u. 49.)
A harmadik napon, 2012. május 26-án (szombat) délelőtt a Debreceni Egyetem főépületének
aulájában tanácskozunk. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
Regisztráció:
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A résztvevőket arra kérjük, hogy megérkezésüket követően regisztráljanak a konferencia
csütörtöki és pénteki helyszínén (Debreceni Akadémiai Bizottság székháza; 4032
Debrecen, Thomas Mann u. 49.) működő recepciós pultnál.
A recepció a nyitónapon 12.00 órától, pénteken reggel 8.30-tól 18.00 óráig működik. Szombat
délelőtt a Debreceni Egyetem főépületében tanácskozunk, ezért a recepciót is itt találják
majd, reggel 8.30-tól 12.00-ig.
Kiegészítő programok:
A konferencia nyitónapján, csütörtök este fogadást adunk a résztvevők tiszteletére a
Debreceni Egyetemen.
Péntek este a Debreceni Református Kollégium Kántusa ad koncertet a frissen felújított
Kollégium Oratóriumában.
A konferencia szakmai programja szombat délben fejeződik be. Kora délután autóbusszal
közös kirándulásra indulunk Máriapócsra és Nyírbátorba. A Báthory-várkastély lesz a záró
társasvacsoránk helyszíne is.
A kirándulásra, illetve a nyírbátori záró társasvacsorára kivételesen a konferenciát
megelőzően, május 15-ig kérjük a jelentkezést előzetesen, emailben. A fakultatív program és
a vacsora (támogatóinknak köszönhetően nagyon kedvező árúnak ígérkező) részvételi díját a
konferencia első napján, a regisztráció alkalmával kérjük. A jelentkezésre való felhívást május
eleji, 3. körlevelünkben megismételjük, s a pontos árakat is ekkor közöljük. Szintén a 3.
körlevélben küldjük el a konferencia előzetes programját. A nyomtatott programfüzetet a
regisztráció alkalmával a helyszínen fogjuk átadni mindenkinek.
Szállás:
A debreceni szálláslehetőségekről a jelen, 2. számú körlevélhez csatolt Jelentkezési lapon
adunk tájékoztatást. Az ezen feltüntetett szállások kizárólag a konferenciánk résztvevői
számára tartanak fenn helyeket, de csak korlátozott ideig! Ugyanis éppen a ReBaKucskonferenciánkkal egy időben rendezik meg Debrecenben a 31. Úszó Európa-bajnokságot,
amelyre sok vendég érkezik a városba. Ez azt jelenti, hogy konferenciánk időpontjára már
hetek óta nehéz az egyéni szállásfoglalás. Szigorúan be kell tehát tartanunk az általunk előre
lefoglalt szállásokra való konkrét jelentkezések határidejét. Ezért nyomatékkal kérjük a részt
venni szándékozókat ,hogy legkésőbb április 20-ig jelezzék szállásigényüket Sántha
Teréznek (terez@iti.mta.hu). A beérkező szállásigényeket a jelentkezések sorrendjében
vesszük figyelembe.
Kedves Kollégánk, a szakmai programmal, saját előadásával, illetve bármilyen egyéni
problémával kapcsolatban a Szervezőbizottság elnöke, Imre Mihály továbbra is örömmel
veszi kérdéseit, ötleteit, javaslatait (imre.mihaly@arts.unideb.hu).
Debrecen–Budapest, 2012. március 28.
Kollegiális és baráti üdvözlettel:
A Szervezőbizottság
___________________________________________________________________________________________________
A kora újkori prózai kegyességi műfajok rendszere és elmélete (ReBaKucs-konferencia, Debrecen, 2012. május 24–26.)
Szervezők és elérhetőségek:
DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. – www.irodalom.arts.unideb.hu – imre.mihaly@arts.unideb.hu
MTA BTK Irodalomtudományi Intézet: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. http://www.iti.mta.hu – terez@iti.mta.hu

