
Jelen kötet a Varsói Egyetem Lengyelországi és Kelet-Közép-Európai Antik Hagyományok 
Kutatóközpontja (OBTA UW) és az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete közötti 

együttműködésnek köszönhetően lát napvilágot. A tanulmánykötet célja, hogy bemutassa a 
magyar közönségnek a lengyelországi neolatinitással foglalkozó kutatók utóbbi évtizedekben 
keletkezett tanulmányait, amelyeket eddig még nem fordítottak le az ún. kongresszusi 
nyelvekre. 

A kötetet három olyan szöveg nyitja, amelyek a latint mint a nemesség és az elitrétegek 
nyelvét vizsgálják a lengyel kultúrán belül, utánuk következnek a neolatin művelődés 
különböző aspektusainak szentelt tanulmányok, ezeket a lengyelországi neolatin kutatások 
módszertani helyzetét ismertető írás zárja. Az utolsó egység a latin nyelvnek a Slavia 
Latina és a Slavia Orthodoxa határterületén betöltött szerepét taglalja, különös tekintettel 
a latinitas hagyománya és a litván, illetve a fehérorosz irodalom között fennálló 
sajátos viszonyra. A kötet záróakkordja a latinitas Croatica jelenségét mutatja be. Az itt 
publikált írások nemcsak a komparatisztika szemszögéből nézve szolgálhatnak tanulságul a 
magyarországi neolatinisták számára, hanem követendő példa lehet számukra az itt közölt 
esettanulmányok tudatosan felvállalt és gazdagon kifejtett számos metodikai újdonsága is. 
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