
Meghívó

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi magyar 
irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2020. november 24-én, kedden 
délután 16 órakor kezdődő vitaülésére:

Farbaky Péter (Kiscelli Múzeum): Giovanni d’Aragona (1456–1485) bíboros szerepe 
Mátyás király műpártolásában

Az ONLINE előadás linkjét kísérőlevelünkben találják.

Mátyás király mecénásságának kutatásában Aragóniai Beatrix személye eddig 
háttérbe szorította bátyja, Aragóniai János (Giovanni d’Aragona) szerepének 
vizsgálatát. A magyarországi reneszánszkutatók közül csak néhányan figyeltek fel 
az utóbbi időben ennek fontosságára. Az apja, Aragóniai Ferdinánd (Ferrante) 
által kezdettől egyházi pályára szánt harmadik fiú karrierje gyorsan emelkedett 
a megszerzett püspöki és kolostori javadalmakkal egészen a bíboros méltóságig. 
Pápai legátusként kétszer is megfordult Magyarországon hosszabb ideig (1479–
80, 1483–1484), Mátyás az elődje, Johann Beckenschlager (Beckensloer) szökése 
után esztergomi érsekké nevezte ki. Az előadás a két magyarországi út behatóbb 
vizsgálatával, itáliai kísérőinek felderítésével próbálja mélyebben feltárni kapcso-
latrendszerének magyarországi vonatkozásait. A két mecénás tevékenységének 
kapcsolatában három területet vizsgálok részletesebben. Paolo Cortesi 1510-

ben publikált De cardinalatu című művében Giovanni d’Aragona bíborost könyvgyűjtőként jelentőségében 
Lorenzo de’ Medici mellé helyezte. Mennyiben befolyásolta ez a Corvina könyvtár kialakulását? A másik terület 
építkezéseiket érinti, mindketten nemcsak a reneszánsz építészetelmélet műveit szerezték be, hanem a méltó-
ságukhoz illő mértékben fontos építkezésekbe is fogtak. A harmadik terület az ötvösség, hiszen a kiemelkedő 
lombard ötvösművész, Caradosso mind Giovanni bíborosi palotájában, mind Mátyás királyi udvarában mű-
ködött. A huszonkilenc éves Giovanni korai, pestis miatt bekövetkezett halála erőszakosan és korán megsza-
kította ezt a gyümölcsöző kapcsolatot. A tényekből kirajzolódó kép alapján megkísérlem végre jelentőségének 
megfelelően értékelni ezt a kapcsolatrendszert.

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt és következő 
egy hónapjának néhány eseményéről.

1) 2020. november 3-án nyolcadik alkalommal került átadásra a Kiss József-díj, amelyet idén Török Zsuzsa, a BTK ITI 
tudományos munkatársa kapott. Az estet a kuratórium tagja, Békés Enikő vezette, a díjátadó felvétele ezen a linken 
tekinthető meg: http://mtabtk.videotorium.hu/hu/channels/4968/kiss-jozsef-dij-2020

2) Elérhető ezen kívül az októberi Rebakucs felolvasóülésről készült felvétel is: http://mtabtk.videotorium.hu/hu/
channels/4974/brutus-elveszett-es-megtalalt-magyar-tortenete

3) A Magyar Tudomány Ünnepe 2020 részeként kerül sor 2020. november 25-én a Jövőformáló tudomány című online ren-
dezvényre. Ennek keretében két, a Reneszánsz Osztályhoz kapcsolódó kötet is bemutatásra kerül. A Szilágyi Emőke 
Rita szerkesztésében elkészült Nicolaus Olahus 450: Proceedings of the International Conference on the 450th Anniversary of Nicolaus 
Olahus’ Death című könyvet Kiss Farkas Gábor, míg a Tasi Réka és Móré Tünde szerkesztette Interkonfesszionalitás és 
irodalom a kora újkorban című tanulmánykötetet Kecskeméti Gábor mutatja be. További részletek: https://iti.btk.mta.
hu/hu/2-egyeb/929-jovoformalo-tudomany-a-magyar-tudomany-unnepe-2020

4) Az MTA BTK „Hosszú Reformáció Közép- és Kelet Európában” Lendület Kutatócsoport idén is könyvbemutatót ren-
dez, ezúttal 2020. december 9-én, szerdán. Az esemény pontos időpontjáról és helyszínéről később adunk tájékoztatást.

Szívélyes üdvözlettel,
                                    Kecskeméti Gábor

                                        igazgató
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