
Meghívó
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar iro-
dalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2021. november 23-án, kedden dél-
után 16 órakor kezdődő JELENLÉTI vitaülésére:

Máté ágnes 

Mag yar vonatkozású, neolatin esküvői alkalmi szövegek a 15-17. században 
– eg y posztdoktori kutatás tanulságai

Az előadás kissé körülményes címe arra utal, hová fejlődött 
a 2018 januárjában beadott, NKFIH PD 128227 „Királyi és 
arisztokrata neolatin nászének költészet a kora újkori Magyar-
országon” című projekt terve a kutatás megvalósítása során, 
nagyobbrészt a pandémia idején. Előadásomban szó lesz az 
epithalamium, mint gyűjtőnév alá tartozó szövegek sokszínű-
ségéről és formai változatosságáról, a fennmaradt anyag tár-
sadalmi megoszlásáról, és a furcsa hiányokról, amelyek egyes, 
egyébként nagyon híres történelmi párok nászának irodalmi 
dokumentálatlanságát feltételezik az utókor számára. Részben 
már megjelent tanulmányaim eredményei mellett bemutatok 

egy, Aragóniai Beatrix nápolyi esküvői ünnepségére készült olasz nyelvű szöveget is, amelyet a királyné monográ-
fusa, Berzeviczy Albert még csupán harmadkézből és töredékesen ismert.

Az előadás helyszíne: BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., 1. emelet, Tanácste-
rem. Az előadásról felvétel készül, amelynek linkjét következő körlevelünkben tesszük nyilvánossá.

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt és elkö-
vetkezendő időszakának néhány eseményéről.

1) Draskóczy Eszter a római Magyar Akadémián, a „Veggi sua dottrina / come può seguitar la mia parola” La Comme-
dia nell’Europa centrale: ricezione, politica e scienza című nemzetközi konferencián (2021. nov. 3–4, Róma, Accademia 
d’Ungheria) a következő címmel tartott előadást: L’Inferno illustrato nella tradizione grafica ungherese. (A római magyar 
Akadémia Facebook-oldalán meghallgatható az egész konferencia: https://www.facebook.com/Accadung) 

(2) Nagy örömünkre szolgál, hogy Draskóczy Eszter Bárány Róbert-díjat kapott, aminek november 9-én volt az 
ünnepélyes átadója az MTA Dísztermében. 

(3) Draskóczy Eszter, szintén a Dante-évforduló alkalmából, a 2021. nov. 16–19-én Szegeden és Budapesten 
megrendezett, Tudomány és költészet Dante műveiben című konferencián is előadást fog tartani a következő cím-
mel: A Codex Italicus 1 miniatúrái: a Pokol egy sajátos képi kommentárja. 

(4) A Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyben (Debreceni Egyetem) november 11-én 
Tóth Zsombor (A hugenották: a hosszú reformáció egy ismeretlen recepciótörténeti fejezete), november 25-én pedig Móré 
Tünde (Christian Schesaeus emlékbeszéde Leonhard Stöckelről) tart előadást. 

(5) 2021. december 1–4. között kerül megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem és az Irodalomtudományi 
Intézet közös szervezésében az V. Neolatin konferencia, melynek végleges programja elérhető lesz a két intéz-
mény honlapján.

 Szívélyes üdvözlettel
Kecskeméti Gábor
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