
Meghívó
Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar irodalomtörténeti 
oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2017. szeptember 26-án, kedden délután 4 órakor 
kezdődő vitaülésére:

Kasza Péter: Variációk egy témára – Wolfgang Lazius 1556-os dél-dunántúli hadjáratról írott 
beszámolójának szöveghagyományáról és forrásairól.

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait, hogy az egyetemi oktató és kutató kollégáink 
részvételével sorra kerülő kötetlen beszélgetésekre, amelyeken mód nyílik beszámolni kutatási eredményeikről, 
terveikről, bemutatni publikációikat, közösen készíteni elő rendezvényeinket, e félév során havonta egy alka-
lommal, a felolvasóülést megelőzően, 15 órakor lesz alkalmunk a Reneszánsz Osztályon. Az osztály operatív 
munkájába bekapcsolódni kívánó külső kollégák e napokon a szokásos vendégszeretetre és baráti fogadtatásra 
számíthatnak az osztály tagjainak körében. A többi keddi napokon az osztály ettől eltérő, délelőtti időpontban 
tartja benső munkaértekezleteit.

Szívélyes üdvözlettel,
                                    Kecskeméti Gábor

                                        igazgató

Az előadás rezüméje:

Wolfgang Lazius egyike a magyar szempontból is jelentős, ám 
alig kutatott történetíróknak. Monumentális munkája, a Rerum 

Austriacarum Decades szinte teljes egészében kéziratban maradt, holott 
az utolsó teljes decas, az ötödik lényegében tisztán Magyarország-tör-
ténet, melyet a szerző röviden összefoglalt előzmények után az 1540–
1556 közti másfél évtized bemutatásának szentelt. A szövegnek leg-
alább három kéziratos változata ismert, de még ennél is összetettebb 
az 1556-os dél-dunántúli eseményeket bemutató rész szöveghagyo-
mánya. Ez az egyetlen részlete a műnek, mely nyomtatásban valaha 
megjelent, 2007 óta pedig Kulcsár Péter fordításában magyarul is ol-
vasható. Az előadás során azt szeretném felvázolni, milyen lépésekben 
alakult ki a végleges szerzői változat, mely a sokkal híresebb térkép 
szövegkönyvének is tekinthető, illetve azt igyekszem megválaszolni, 
milyen forrás(ok) alapján írta meg Lazius a maga verzióját, mely több 
helyen igencsak különbözik a magyar történetírók (Forgách, Istvánffy) 
által megörökített változattól.

Kasza Péter az SZTE Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszékének habilitált docense. Fő kutatási területe a 
humanista történetírás, azon belül is elsősorban 16. századi magyarországi szerzőkkel foglalkozik. 2012-ben 
jelentette meg Brodarics István levelezésének kritikai kiadását, 2015-ben pedig a Brodarics életrajzát új forrá-
sok alapján bemutató monográfiáját. Jelenleg egy, az NKFIH által támogatott kutatás vezetőjeként Wolfgang 
Lazius Decadesének magyar vonatkozású részeit rendezi sajtó alá, illetve egy Buda 1541-es elestének sokrétű 
hazai és nemzetközi visszhangját dokumentáló forráskötet kiadásán dolgozik.


