Tisztelettel meghívjuk
hetedik összejövetelünkre,

A reformáció útjai.
A koraújkori Kárpát-medencei vallási
reformtörekvések kutatásának modelljei
című műhelykonferenciára.
A konferencia védnöke:
Dr. habil. BORSODI CSABA oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató,
tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK).
A műhelykonferenciát támogatja a Reformáció Emlékbizottság.

Helyszín: ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár
(1088 Bp. Múzeum krt. 6. I. emelet)
Időpont: 2016. május 11. csütörtök
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Program
9:45
10:00

Védnöki köszöntő, megnyitó
Dr. habil. FEDELES TAMÁS egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem): A római
papszentelések kérdése. Egy ismeretlen társadalmi réteg a reformáció
szolgálatában?
NEMES GÁBOR PhD, főlevéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár): Elszalasztott
lehetőségek. Katolikusok, kelyhesek és pikárdok a Jagellók országaiban.

10:30
11:00–11:15

kávészünet

11:15

Dr. ERDÉLYI GABRIELLA tudományos főmunkatárs (MTA BTK TTI):
Szerzetesség a reformáció hajnalán
CSEPREGI ZOLTÁN DHAS, egyetemi tanár (Evangélikus Hittudományi Egyetem):
A reformáció nyelve

11:45
12:15–13:00

ebédszünet

13:00

Dr. MOLNÁR ANTAL egyetemi docens (ELTE BTK), tudományos főmunkatárs
(MTA BTK TTI): A mezővárosi modell: protestánsok és katolikusok
ŐZE SÁNDOR DHAS, egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): A
végvári modell: az apokalipszis öntudata
IMRE MIHÁLY MHAS, egyetemi tanár (Debreceni Tudományegyetem): A Querela
Hungariae-toposz és a reformáció korának magyar identitása

13:30
14:00
14:30–14:45

kávészünet

14:45

BALÁZS MIHÁLY DHAS, egyetemi tanár: Az erdélyi unitarizmus, az 1568. évi
tordai országgyűlés és a vallásbéke toposza
Dr. FAZEKAS ISTVÁN egyetemi docens (ELTE BTK): A katolikus reform
ARATÓ GYÖRGY történész, levéltáros (Győri Egyházmegyei Levéltár), PhDhallgató (ELTE BTK): A főúri udvar és a konfesszionalizáció

15:15
15:45
16:15–17:00

kötetlen beszélgetés bor és pogácsa mellett
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A Mika Sándor Egyesület a magyar tudományos utánpótlásnevelés 120 éve alapított fellegvárának,
az Eötvös Collegiumnak a legrégebbi szakmai műhelyéből kirajzott fiatal bölcsészeket tömörít.
Eszményünket, hogy a tudományt és a kultúrát nemcsak művelni, hanem szervezni és közvetíteni is kell,
mert csak így töltheti be nemzeti hivatását, olyan tudóstanár egyéniségek példájára képviseljük, mint
Kodály Zoltán, Horváth János, Gombocz Zoltán, Keresztury Dezső vagy Szekfű Gyula.
Új programsorozatunknak, a Szekfű Gyula Szabadegyetemnek az a célja, hogy tudományos,
interaktív és dinamikus fórumot teremtsen olyan problémáknak a megvitatására, amelyek a történelemnek
és társtudományainak az íróasztalára tartoznak, de foglalkoztatják a hazai közbeszédet és a nemzeti
közvéleményt is. Tudományos igénnyel, értelmiségi formák közt, de a mai közbeszéd számára is érthető
módon szeretnénk rámutatni jeles szakértők bevonásával történelmi önképünk meghatározó, olykor
ellentmondásosan értelmezett szimbólumaira.
A magyar reformáció XVI–XVII. századi társadalmi érvényesülésének útjait bizonyos kulcsszavak
mentén is csoportosíthatjuk: felekezet, kolostor, mezőváros, nyelv, udvar, végvár. A reformáció útjai című
műhely (workshop) az egyetemi képzésben hiánypótló módon, egy helyen és egy napon kívánja bemutatni
mindazokat a tudományos modelleket, amelyekkel az egyházi és hitbeli reform XVI–XVII. századi
lehetőségeit és stratégiáit a kutatás leképezte. Széttartó és nem egy ponton egymásnak feleselő elképzelések
hangzanak el annak érdekében, hogy ezáltal láthatóvá váljék: a reformáció az európai történelem egyik
szellemi csúcspontjaként éppolyan színes és sokféle volt a maga történeti jellegében, amilyen a korabeli
Európa szellemi és társadalmi világa.
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