
A rt-tootr'tÁNyos Élpr HÍnpmÓr- 63

meg, temetésén, április I6-án Daróczy
Zo|tán bűcs(sztaÍta'

Az emlékünnepségen éIetrajzát Gaál
István (az Algebra és Számelmélet Tan-
szék vezetője) ismertette, tudományos
rnunkáiról Pálfy Péter Pál (az MTA Ré-
nyi Alfréd Matematikai Kutató Inté-
zetének igazgatőja) és Lakatos Piroska
(Algebra és Számelmélet Tanszék) tartott
előadást. Kertész Andor személyével
kapcsolatban Wiegandt Richard (MTA
Rényi Alfréd Matematikai Kutató Inté-
Zet), Győry Kálmán (Algebra és Szám-
elmélet Tanszék)' Da;róczy Zoltán (Ana_
lízis Tanszék), Berényi Dénes (MTA

A Debreceni Akadémiai Bizottság szék-
háza adott otthont 2009. május 19-én a
fenti rendezvénynek' a Debreceni Egye-
tem Magyar Irodalom- és Kultúratudo-
mányi Intézetében működő Reformáció-

Atommagkutató Intézet), Titkó István
(Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium),
Kónya István taniír ír (Óz$ mondta el
személyes emlékeit, valamint Turjányi
Sándor (Algebra és Számelmélet Tan-
szék) olvasta fel Manfred Stern vissza-
ern]ékezését'

Az ünnepség fiatalok és idősebbek
számára betekintést nyújtott egy olyan
tudós életébe, aki saját intézetünkben,
saját tanszékünkön élt, dolgozott és al-
kotott. Az intézet nagyjainak példamuta_
tása, eredményeik ismerete és továbbvi-
tele kovácsolja össze a debreceni mate-
matikusok közösségét évtizedek óta.

Gaál István

kutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti
Műhelye szeryezésében, az országos
Tudományos Kutatási Alapprogram, a
DAB és a Kálvin Emlékévek prog-
rams orozat Íámo gatás áv aL.

Az 1961-ben avégzetl évfolyammal. Az első sorban az oktatók:
Erdős Jenő, Tamássy Lajos, Kertész Andor, GyarmatiLászló, Gyires Béta, Aczél János, Rapcsiák

András' Gacsályi Sándor, Kántor Siándor

Beszámoló a,,Kultúra, társadalom és kálvinizmus a kora újkor_
ban'' című szakkönyv bemutatásáról
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Bitskey István professzor, a DAB el-
nöke köszöntőjében elmondta, hogy a

rendezvényen az idei év négy új - a re-
formáció kutatásához kapcsolódó - köte-
tének bemutatására keri'il sor, hangsú-
Iyozva, hogy a könyvbemutató közelebb
hozhat egymáshoz tudományos műhe-
lyeket, a könyvek kapcsán érintett törté-
nészeket és irodalmárokat.

Imre Mihály kötetét (,,Úton járósnak
megírósa''. Kulturólis emlékezet, retori-
kai-poétikai elvek érllényesülése Szenczi
Molnár Albert műveiben. Bp'' Balassi,
2009.) Győri L' János (Debreceni Re-
formátus Kollégium) és oláh Szabolcs
(Debreceni Egyetem) ismertette, a mtí
számos új, tudományos hozadékára he-
|yezve a hangsúlyt' Szenczi Molnár
Albert műveit iS áthatották a reformáció
nyelvszemléletét alapvetően meghatározó
retorikai-poétikai elvek, melyeket aZ

antikvitás szült és a reneszánsz fedezett
fel ismét. Szenczi Molnár Albert irodalmi
munkásságát a német protestantizmus
koncepcióját szem előtt tattva, a magyar-
országi reformációt európai kontextusba
helyezve és a kortárs kulturális-szellemi
mozgalmak ismeretében tudományos
alapokra fektetve formálta. A magyaror-
szági protestantizmus formálódását jelen-
tős mértékben befo1yásolta, mindenek-
előtt a Károli Gáspár által fordított Vi-
zsolyi Biblia kanonizálásával' A kulturá-
lis emlékezet, mint identifikációs szim-
bólum Szenczi Molnár Albert tevékeny-
ségében az aranykot mítoszát idézi; aki
az antropológiai modell valamint a be-
szédművészeti rendszer dualitásában
komplex tudományelméleti eszköztárat
teremtett.

Kálvinista csepp a katolikus ten7er'
ben: A lengyelországi reÍormótusok és
kulturájuk (Bp., Balassi' 2009.) címet
viseli D. Molnár István kötete, melyet
Bitskey István a mű legfontosabb ered-
ményeit felvázolva méltatott. A könyv

tizenkét fejezete a 16' sz. közepétől nap-
jainkig mutatja be a 18. századtó| már
csupán néhány ezres lélekszámlj |en-
gyelországi * svájci, francia, skót, olasz,
német, litván, holland, magyar és angol-
származásű - kálvinisták szerepének,
sorsának' kultúrájának alakulását. Az ún.

történelmi egyházak mellett a református
vallás gyökerei is a 16. században alakul-
tak ki, lelkészei elsősorban művelt értel-
miségiek voltak. Ennek megfelelően a

kötet a képzőművészet ós szépírodalom,
a zene és oktatás kontextusában tárgyalja
a ,'kálvinista csepp'' és a katolicizmus
kapcsolatait. A tudományos igényű'
elsősorban kultúrtörténeti háttení könyv
az ökumenizmus gondolatát előtérbe
helyezve vizsgálja az egyház_társa-
dalom_kultúra trichotomiáját. A refor-
máció lengyelországi 16' századi térnye_
rése részben azza| is magyarázható' hogy
* mivel a vallási megosztottság a lengyel
államra nem volt jellemző _ a foldbirto-
kosok szabadon választhattak val1ást'
Mindez az 7573-as vallási konföderáció
biztosította val1ásszabadság jegyében
zajlott' A könyv történeti áttekintést
tarta|mazó első részét a kulturális viszo-
nyokat bemutató fejezetek követik, me-
lyek a lelkészképzés alaposságát és fon-
tosságát hangsúlyozva, az irodalom- és

nyelvtörténeti szempontokat is vizsgálva
adnak átfogó képet a lengyel nyelv és

irodalom formálódásáról. A könyv tehát
sztntézis jellegű; a reformáció terjedését
folyamatában és részleteiben tárja az
olvasó elé.

A Debreceni Egyetem Történelmi In-
tézete és az Erdé|y-történeti Alapítvány
közös kiadásában jelent meg a 2008.
október 16-11-én Debrecenben és Nyír-
bátorban megrendezett, Báthory GíLbor
és kora című nemzetközi konferencia
előadásait tartalmazó, azonos című kötet
(szerkesztette: Papp Klríra, Jeney-Tóth
Annamária' Ulrich Attila. Debrecen,



A ruoonaÁNyos Élpr HÍnBBoI- 65

2009.), melynek hiánypótló jellegére
Barta János professzor (Debreceni Egye-
tem) mutatott rá ismertetőjében. A kötet-
ben ot nagyobb téma köré csoportosítva
közel harminc szetző tanulmánya szere-
pel, amelyek a korábbi Báthory-képet
tudományos alapokra helyezve, konigál-
va mutatják be, így a tanulmánygyűjte-
mény hiányt pőtol azza\, hogy nem a
szenzációkeltésre törekszik, hanem tu-
dományos alapossággal elemzi a fejede-
lem ténykedését és korát. A nemzetközi
szerzőgárda tagiai tanulmányaikban
Báthory Gábor ala\át, megítélését' a
korabeli Erdély társadalmát' politikai
Struktúráját, gazdasági és egyházpolitikai
viszonyait, az uralkodói udvar minden-
napjait mutat1ák be széleskörű, korábban
gyakran figyelmen kívül hagyott, Vagy
újonnan feltárt történelmi kútfők alapján.
Debreceni szemmel különös figyelemre
tarthat számot a fejedelem hajdúpolitiká-
jával foglalkozó fejezet, amelyben a
második hajdúfelkelés eseményei mellett,
Debrecennek a korabeli hajdúmozgal-
makhoz való viszonyát is új szemszögből
ismerheti meg az olvasó.

Szintén nagyszabású nemzetközi kon-
ferencia ('Calvinism on the Peripheries',
Debrecen, 2008. április 24_28.) eredmé-
nyeként született meg a ,,Calvinism on
the Peripheries: Religion and Civil Soci-
ety on the Peripheries of Europe" címeÍ
viselő ta,nulmánykötet (szerkesztette:
Kovács Abrahám. Bp., L'Harmattan'
2009). Az angol nyelvű tematikus tanul-
mányok a kálvinizmus és identitás; a
nemzetközi kálvinizmus: a kálvinista
közösségek az evópai perifériákon; a
nemzetközi kálvinizmus a latin keresz-

ténység perifériáin; kálvinizmus, vallási
pluralizmus és társadalmi etika; a kálvi-
nizmus Szerepe a magyarországi nevelés-
ben és vallási gyakorlatban; kálvinizmus'
kiildetés és kisebbség témaköröket taglal-
ják közel négy évszázad politológiai,
teológiai és történelmi aspektusaiból. A
kálvinizmus a 76. század végétől terjedt a
protestáns E'urópában, míg a 17. század
közepén _ a római katolicizmus újbóli
térnyerése (rekatolizáció) következtében
_ háttérbe szorult, és a Skóciában, Hol-
landiában, Svájcban' Lengyelországban,
Csehországban és Magyarországon meg_
maradt kálvinista közösségek marginali_
zá\ódása követte; ám a század végén az
európai felvilágosodás keretei kozott, az
individualista értékek fontosságának
hangsúlyozásával újult erővel tört utat a
val1ási tolerancia.

A magyar- és lengyelországi refor-
máció szellemisége és szoros kapcsolata
a 76' század elejétől tagadhatatlan. A
kötetet Kovács Ábrahám (Debreceni
Református Hittudományi Egyetem) is-
mertette, hangsúlyozva az idegen nyel-
ven megjelenő művek fontosságát, ame-
lyek lehetővé tesz1k, hogy nemzetközi
olvasóközönség előtt is ismertté váljanak
a magyarországi kutatások új eredmé_
nyei.

A rendezvényt baráti beszélgetésekbe
áthajló, értékes multidiszciplináris esz-
mecsere és a bemutatott könyvek vására
zárta' A Debreceni Akadémiai Bizottság
székházában korábban is szervezett ilyen
és ehhez hasonló találkozók hasznosságát
enitta| is a viszonylagnagyszámú érdek-
lődő közönség j elenléte i gazolta'
Szálkai Márta - Szálkai Tamás


