
Meghívó
Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar irodalomtörténeti 
oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2018. április 24-én, kedden délután 4 órakor 
kezdődő vitaülésére:

Pócs Dániel: Homérosz Firenzében

Az előadás témája két, miniatúrával rendkívül gazdagon díszített könyv keletkezéstörténe-
te. Az egyik egy díszkódex (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 32. 4.), a másik 
pedig egy pergamenre nyomtatott inkunábulum (Nápoly, Biblioteca Nazionale „Vittorio 
Emanuele III”, S Q XXIII. K 22). Mindkettő Homérosz műveinek görög szövegét tartal-
mazza, mindkettő az 1480-as években keletkezett Firenzében, 
mindkettőt máig Lorenzo de’ Medici közeli rokonságához (öcs-
cséhez, illetve fiához) köti a kutatás. Valójában egyik sem annak 
a megrendelőnek készült, akire eddig gondoltak. A két luxus-
tárgy miniatúrái elvezetnek azokhoz, akik Angelo Poliziano 
egyetemi Homérosz-kurzusainak időszakában fontosnak tartot-
ták, hogy éppen a görög szerző műveit tartalmazó könyveket 
tegyék meg a személyes és családi önreprezentáció eszközeivé. 
A két tárgy valódi provenienciájának felfejtése révén betekintést 
nyerhetünk a firenzei Quattrocento kutatásának egyik jellegze-
tes problematikájába is, a Medici-mítosz építésének több évszá-
zados történetébe.

Az előadóról:
Pócs Dániel egyetemi adjunktus, ELTE, BTK, Művészettörté-
neti Intézet; tudományos főmunkatárs, MTA, BTK, Művészet-
történeti Intézet

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt egy 
hónapjának néhány eseményéről.
(1) Március 28-án sikeresen lezajlott az osztályunk által megrendezett Az értelmezés hatalma IV. Kontextus és 
kontextualizáció című konferencia, amelyen több munkatársunk előadott. (2) A 2018. évi Tarnai-díj kitüntetettje 
Németh S. Katalin, osztályunk nyugdíjas munkatársa, az intézeti Eötvös Könyvtár korábbi vezetője, a német–
magyar kora újkori kapcsolatok kutatója, a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek magyar anyagának leírója. (3) 
Április 16-án mutatták be a Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról (Bp., MTA BTK, 
2017, szerk. Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József) című tanulmánykötetet, melyben több inté-
zeti kollégánk tanulmánya is megjelent. (4) Május 3–5. között kerül megrendezésre Kolozsvárott éves nemzetközi 
konferenciánk A dialógus formái a mag yar régiségben (1450–1750) című tudományos rendezvény. A konferencia 
programja a következő linken tekinthető meg: http://iti.btk.mta.hu/images/dialogus_tudomanyos_program.pdf.

Szívélyes üdvözlettel,
                                    Kecskeméti Gábor
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