
   

 

ELTE Bölcsészettudományi Kar 
  Kutatási adatbázis 

 

 

 

Kutató neve (fokozat, beosztás): Váginé Huszthy Alma, Phd, tanársegéd 

Kutatási téma címe: XIV-XVI századi magyar történelmi és irodalmi források 

Olaszország levéltáraiban és könyvtáraiban 

Résztvevők: Nuzzo Armando (PPKE BTK), Domokos György (PPKE BTK), Mátyus 

Norbert (PPKE BTK), Somogyi Judit (PPKE BTK), Falvay Dávid (ELTE BTK)  

Pályázati támogatás (ha van): OTKA 81430  projekt 

Intézményi / konzorciumi partnerek:  

Kapcsolódó rendezvények, kutatóutak: - 

Téma leírása (max. 1 oldal):  

Az OTKA 81430 számú kutatás programjának célja feltérképezni és hozzáférhetővé tenni 

a további kutatáshoz Milánó és Modena 4 levéltárának és könyvtárának 1300 és 1550 

között keletkezett magyar vonatkozású anyagát. Feladatom a Kézirattárban a 4999-es, 

illetve a 4996-os Modena-i dobozok tartalmának feldolgozása.  Az első doboz a Modena-i 

Állami Levéltárban található magyar vonatkozású olasz nyelvű levelek, illetve iratok 19-

20. században készített másolatait tartalmazza. A dobozban 11 számozott füzet található, 

ezekből 9 leveleket és egyéb iratokat tartalmaz, kettő pedig regeszta gyűjtemény. A 

feldolgozott füzetek túlnyomó részt Aragóniai Beatrix magyar királyné életével 

kapcsolatos olasz nyelvű diplomáciai-, magánlevelek, illetve iratok, amelyek a királyné 

Magyarországon eltöltött éveinek eseményeit tárják fel. A diplomáciai levelek döntő 

többségét – nem véletlenül – a ferrarai Este család, a milánói Sforza család, illetve a 

nápolyi királyi udvar követeinek a magyarországi eseményekről szóló beszámolói alkotják. 

A második dobozban esztergomi számadáskönyvek másolatai találhatóak. 

 

Kapcsolódó bibliográfia:  

 

Kutató neve (fokozat, beosztás): Váginé Huszthy Alma, Phd, tanársegéd 

Kutatási téma címe:Vallásos témájú szövegek későközépkori olasz népnyelvi fordításai 

Résztvevők: Falvay Dávid (ELTE BTK), Nuzzo Armando (PPKE BTK) 

Pályázati támogatás (ha van): TAMOP-Eötvös Collegium-Itáliai latin és olasz szövegek 

kutatása és kiadása (1350-1495) 

Intézményi / konzorciumi partnerek: - 

Kapcsolódó rendezvények, kutatóutak:  

 

RODOSZ (Romanisztikai Doktorandusz Konferencia), Piliscsaba PPKE, 2009. szeptember 

23. Előadás címe: Latin szintaxis-neolatin szintaxis; PONTI 2011 (Ponti del passato - Ponti 

del presente), Piliscsaba PPKE – Szeged, 2011. február 7-18. Előadás címe: Come 

procedere con un manoscritto italiano conservato a Budapest. Criteri di edizione testuale 

italiani e ungheresi a confronto; Nyelvelmélet és dialektológia Műhelykonferencia, 

Piliscsaba PPKE, 2011. november 15-16. Előadás címe: Dialektális és hiperkorrekt adatok 

útvesztőjében – Hol születhetett Marguerite Porete  Egyszerű lelkek tükré-nek korai olasz 

fordítása?; 2007. október-december: Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja, 3 

hónap, Róma; 2010. szeptember: Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja, 10 nap, 

Róma. 
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Téma leírása (max. 1 oldal):  

 
A cél egy anonim régi olasz (toszkán) Lukács evangélium eddig kiadatlan fordításának kritikai 

kiadása. A recensio es a collatio egy része már elkészült. A kutatás jelen szakaszában az összegyűlt 

adatok es a kialakult sztemma alapján a szövegkiadás formájáról kell dönteni, illetve azt 

végigvinni. A munka a filológiai es a nyelvészeti szempontokat egyaránt képviseli.  

 

Kapcsolódó bibliográfia: 

 
Un testimone glossato in volgare toscano dei Vangeli 

Verbum Analecta Neolatina, Tomus IX, Fasciculus 1, 29-51. old. 

Akadémiai Kiadó, Budapest 2007. 

 

Volgarizzamenti biblici nella Toscana medievale (Una versione anonima dei Vangeli) 

Nuova Corvina, N. 21, 169-179. old. 

Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2009. 

 

Sintassi latina e sintassi volgare nello specchio del sistema glossatorio medievale  

Verbum Analecta Neolatina, Tomus XII, Fasciculus 2, 503-516. old. 

Akadémiai Kiadó, Budapest 2010. 

 

Problemi metodologici relativi a manoscritti italiani con riferimenti ungheresi: Un 

manoscritto dello Specchio delle anime semplici di Margherita Porete conservato a 

Budapest. Újlatin filológia, 2011/3, 185-196. old. (Falvay Dáviddal) 

Pécs 2011. 

 

Un testimone ribelle: il Perugino 1086, In  Szegedi Eszter – Falvay Dávid, szerk., „Ritrar 

parlando il bel.” Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére, 109-119. old.  

L’Harmattan Kiadó, Budapest 2011. 

 


