Meghívó
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar
irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt a 2022. március 29-én, kedden
délután 16 órakor kezdődő vitaülésére:

Takács L ászló – Tuhári Attila

A humanista Persius-kommentárok
Aules Persius Flaccus (Kr.u. 34–62) vékony, hatásában mégis igen jelentős
költői korpuszt hagyott hátra. A sztoikus filozófiai tanításból táplálkozó, egy
choliambusban írt prológusból és hat szatírából álló verseskötetét halála után
mestere és barátja, a sztoikus filozófus Lucius Annaeus Cornutus, valamint a
költő másik barátja, Caesius Bassus adták ki. Közönség- és kritikai siker kísérte
a megjelenést, ami miatt Persius hamarosan iskolai auktorrá vált. Korántsem
könnyen érthető szövegei – éppen etikai tartalmuk miatt – népszerűek voltak a középkor folyamán éppúgy, mint a reneszánsz idején. Bár Commentum
Cornuti címmel ránk maradt egy ókori scholionokat is megőrző kora-középkori Persius-kommentár, a 14. századtól fogva számos humanista is írt magyarázatokat a szatírákhoz. Közéjük tartozik Guarino, Poliziano, Bartolommeo
Fonzio, Giovanni Britannico vagy éppenséggel Murmellius és Frischlin. Ezek
a kommentárok – melyek egy része mindmáig kéziratban maradt – fontos forrásai Persius befogadástörténetének éppúgy, mint ahogy kiváló szemléltetői a
korabeli szövegértelmezés és filológia fejlődésének is. Vállalkozásunk ezeknek
a kommentároknak a modern kutatás számára is hasznosítható kiadása. Előadásunk középpontjában a magyarországi kapcsolatok miatt más szempontból
is fontos Guarino- és Fonzio-féle Persius-kommentárok állnak.
Az előadás helyszíne: BTK Irodalomtudományi Intézet, Bp., 1118. Ménesi út 11–13., első emeleti tanácsterem.
Az előadásról felvétel készül, amely a következő előadás után lesz elérhető a https://mtabtk.videotorium.hu/
portálon.
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Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt és elkövetkezendő időszakának néhány eseményéről.
1. 2022. március 21–24. között kerül sor a Hosszú reformáció – a vallási perzekúció hagyománya című mesterkurzusra a
Centre for Reformation Studies és a BTK ITI közreműködésével, az MTA BTK Hosszú Reformáció Lendület
Kutatócsoport munkatervének részeként. Az esemény március 24-én a Lendület Kutatócsoport kiadványait
bemutató beszélgetéssel ér véget.
2. Draskóczy Eszter március 24-én 17 órakor a pécsi „Csütörtökeste” vendége lesz. Előadásának címe: Mit olvas az
illusztrátor? Megfigyelések az ELTE EK Dante-kódexéről.
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