
Meghívó
Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar irodalomtörténeti 
oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2017. november 28-án, kedden délután 4 órakor 
kezdődő vitaülésére:

ViroVecz NáNdor: Tinódi hitelessége? Kortárs beszámoló a szalkai csatáról (1544)

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt egy 
hónapjának néhány eseményéről. (1) Öt munkatársunk (Fajt Anita, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Papp 
Ingrid, Tóth Zsombor) október 27–28-án részt vett Kolozsvárott az MTA BTK és a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem közös szervezésében megtartott nemzetközi REFO500-as konferencián. A Changes, (Dis)Continuities, 
Traditions and Their Invention during 500 Years of Reformation című konferencia egyik szervezője, Tóth 
Zsombor tartotta a nyitóelőadást, a hosszú reformáció nagy tematizáló jelentőséggel bíró témájáról. (2) Az 
irodalomtörténeti kézikönyv készülő fejezetei közül az elmúlt hónapban Bene Sándor és Jankovics József 
szövegeit vitattuk meg. (3) A Reneszánsz Osztály társszervezőként részt vesz a III. Neolatin Konferencia elő-
készítésében, amelyet Debrecenben, december 7–9. között rendezünk meg. A részletes program az előadások 
rezüméivel együtt a http://klasszika.hu/ honlapon elérhető.

Szívélyes üdvözlettel,
                                    Kecskeméti Gábor

                                        igazgató
Az előadás rezüméje:
Tinódi Sebestyén költeményeivel kapcsolatban rendre elhangzik a 
sommás megállapítás, hogy életműve „igaz történelem versben és 
énekben elbeszélve”, és az események általa elbeszélt verziói szinte 
kivétel nélkül hitelt érdemlők. Mindez abból ered, hogy időről időre 
fölbukkannak olyan források – jóllehet erre ritkán akad példa –, 
amelyekből adatok szintjén néhány részlet valóban igazolható. 

Az esztergomi oszmán helyőrség 1544 szeptemberében lezaj-
lott sikertelen lévai támadását és az egyesült végváriak ezt követő 
ipolyszalkai győzelmét az A szalkai mezőn való viadalról c. költemé-
nyében ugyanezen év karácsonya előtt Nagyszombatban örökítette 
meg. A méltatlanul elfeledett eseménysorról Tinódi művén kívül 
más forrásokból is csak említés szintjén tudhattunk. Szerencsénkre 
az Országos Levéltár városi iratai közül előkerült egy a csata után 
két nappal kelt levél, amelyből rekonstruálható az eseménysor, és így 
lehetőségünk van arra, hogy összevessük a költeménnyel.

Tinódi műve és a jelentés több ponton eltér, nemcsak az események menetét, hanem még szereplőit tekintve 
is. Tudatos ferdítés vagy az informátorok téves közlése áll emögött? Hogyan illeszkedik az egész Tinódi élet-
helyzetébe és rekonstruálható-e egyáltalán a csata „igaz” története?

További részletek és a lehetséges megfejtés az előadáson.

Az előadó az ELTE BTK Történeti Intézet Művelődéstörténeti Tanszékének egyetemi tanársegédje. Doktori 
disszertációját 2017 júniusában védte meg (Balassa Menyhárt élete és a kora újkori mag yar politikai kultúra) summa 
cum laude minősítéssel. Elsődleges kutatási területe a mohácsi csatát követő magyar politikai gyakorlat és ma-
gatartás, a Habsburg-Szapolyai vetélkedés, a 16. század derekának bizonytalan évtizedei.


