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3. KÖRLEVÉL 

 
A REFORMÁCIÓ EMLÉKEZETE A KORA ÚJKORBAN 

PROTESTÁNS ÉS KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSEK A 16–18. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON 

Debrecen, 2017. május 18–20. 

 
Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! 
 
Mint arról korábban tájékoztattuk, 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, 3. körlevelünkben tájékoztatást adunk a konferencia gyakorlati tudnivalóiról, 
tervezett szakmai és kulturális programjairól. 
 
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.) 
 
Parkolás 
A Debreceni Egyetem előtti tér mindkét oldalán találnak ingyenes parkolóhelyeket, de ezek 
általában telítettek, mert az egyetem területén lévő, beléptető rendszerrel elérhető parkolók 
fizetősek (nagyon drága!). Ezért az egyetemtől nyugati irányba futó Dóczy József utcát 
ajánljuk, itt ingyenes a parkolás. 
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Szállás 
A debreceni szálláslehetőségekről a 2. számú körlevélhez csatolt mellékletben adtunk 
tájékoztatást. A szállásfoglalást a résztvevők egyénileg intézik.  
A szállások listája elérhető az MTA BTK ITI honlapján is: 
http://iti.btk.mta.hu 
 
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. 
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. 
 
Az átutalást követően, kérjük, írjanak egy e-mailt Gönczy Monika 
(gonczy.monika@arts.unideb.hu) címére, amelyben  

 
1) 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. 
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VÁLTOZÁS!!! 
 
A Debreceni Egyetemnek kötelező számlát kiállítania a regisztrációs díjról, ezért kérjük, 
hogy a következő adatokat is küldjék el emailben Gönczy Monikának. 
 

2) a számlakiállításhoz szükséges adatok:  
A vevő neve: 
adószáma/adóazonosító jele: 
címe: 

 
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. 

 
Tudományos program 
A 28 tudományos előadás kilenc ülésszakon hangzik el. Nagy hangsúlyt helyezünk a vitára, 
ezért minden előadónkat és elnökünket tisztelettel kérjük a 20 perc pontos betartására. A 
programot mellékletben közöljük. 
 
Kiegészítő programok 
A nyitónapon, május 18-án (csütörtök) a Debreceni Egyetem 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. 
 
Ebédelési lehetőség 
Május 19-én (péntek) az egyetemi menzák, büfék, ill. egyetem környéki éttermek érhetőek el 
gyorsan. 
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Május 20-án (szombat) a Református Kollégiumban ülésezünk, a konferencia résztvevői 
számos belvárosi étterem közül tudnak választani. 
 
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. április 20. 
  
 Kollegiális és baráti üdvözlettel: 
 A Szervezőbizottság 
 

 


