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Előszó

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon 
kutatócsoport és a kolozsvári protestáns teológiai intézet 2021. április 30-án 
konferenciát szervezett Budapesten, az eötvös loránd tudományegyetemen, 
melynek témája a korai reformátorokhoz kapcsolódó prédikációk és a prédiká-
ciótörténet vizsgálata volt. Az alapvetően erdélyre és magyarországra, valamint 
a magyar nyelvű prédikációs anyagra koncentráló konferencia a 16. századi pré-
dikációkkal kapcsolatban vizsgálta unitárius, katolikus, lutheránus és református 
prédikátorok, kötetek, korpuszok, kéziratos és nyomtatott források történetét. e 
kötet a konferencián elhangzott előadások bővített, írott változatát tartalmazza. 
Az első blokkban az unitárius, a másodikban a katolikus, míg a harmadikban a 
protestáns anyagra koncentráló kutatások, összesen tizenkét tanulmány részletes 
képet ad a 16. századi szöveghagyomány értelmezési lehetőségeiről és továbbélé-
séről, valamint a folyó kutatások új eredményeiről, új irányairól.

2022. június 13., Budapest
lovas Borbála
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