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Forrásfeltárás külföldön – Műhelykonferencia 
 

Programtervezet 
 

Helyszín: Debreceni Egyetem Főépület (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) Fsz. 58. terem. 

Időpont: 2017. november 17. (péntek) 12:00–16:30. 

 

MEGNYITÓ 

12:00–12:10 

A konferenciát megnyitja Papp Klára a DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori 

Iskola vezetője, a Történelmi Intézet igazgatója. 

I. SZEKCIÓ  

(A 20 perces előadásokat 10 perc vita és a hozzászólások követik) 

Szekcióvezető: KISS GERGELY BÁLINT (PTE BTK; MTA–DE) 

12:10–12:40.  

GÁL JUDIT (ELTE BTK) 

Az Árpád-kori magyar-dalmát kapcsolatok a Johannes Lucius gyűjteményében 

található királyi és hercegi oklevelek tükrében 

12:40–13:10. 

TARJÁN ESZTER (ELTE BTK) 

Karbunkulus és oroszlán 

Magyar uralkodói címerváltozatok egy 13. századi francia címergyűjteményben 

13:10–13:40. 

HARASZTI SZABÓ PÉTER (ELTE BTK) 

Királyi orvosok és királyi könyvtár az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején 

13:40–14:10 

NOVÁK ÁDÁM (MTA–DE) 

Lublói béke pecsétjei 

14:10–14:20 

KÁVÉSZÜNET 
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II. SZEKCIÓ  

(A 20 perces előadásokat 10 perc vita, hozzászólások követik) 

Szekcióvezető: GYÖRKÖS ATTILA (DE BTK; MTA–DE) 

14:20–14:50 

KÁDAS ISTVÁN (ELTE BTK) 

Kakas, Farkas és Csuda 

A Hassági Farkas levéltár és Sáros megye hatóságának kutatása 

14:50–15:20 

VERES TÜNDE (DE BTK) 

Kisszeben szabad királyi város Chramer György bíráskodása idején (1446-1447) 

15:20–15:50 

PÉTERFI BENCE (MTA BTK TTI) 

Egy szomszédság emlékei. A rendi, kamarai levéltárak és a magyar–osztrák 

határvidék forrásai 

15:50–16:20 

Bárány Attila–Novák Ádám 

A Gale State Papers Online forrásadatbázis és Magyarország a középkori 

Európában c. online adatbázis bemutatása. 

16:20 

ZÁRSZÓ ÉS FOGADÁS 

 

 

 

 

 

Támogatók: 

  

http://memhung.unideb.hu/
mailto:lendulet.unideb@gmail.com
http://gale.cengage.co.uk/state-papers-online-15091714.aspx
http://lendulet.memhung.unideb.hu:8080/momentum-web/Momentum_web.html
http://lendulet.memhung.unideb.hu:8080/momentum-web/Momentum_web.html
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ABSZTRAKTOK 

 

GÁL JUDIT 

ELTE BTK, Történelem Segédtudományai Tanszék – tudományos segédmunkatárs 

galjudit88@gmail.com  

Az Árpád-kori magyar-dalmát kapcsolatok a Johannes Lucius gyűjteményében 

található királyi és hercegi oklevelek tükrében 

Dr. Körmendi Tamás vezetésével 2015 októberében jött létre az ELTE BTK Történelem 

Segédtudományai Tanszékén egy OTKA-kutatócsoport, amely a 17. századi horvát 

történész, Johannes Lucius kézirataiban fennmaradt, közel ezer darabnyi, eddig 

kiadatlan Árpád- és Anjou-kori oklevél feltérképezésére, vizsgálatára, illetve 

kiadására vállalkozott. Johannes Lucius jelentőségét a horvát történettudomány 

számára az adja, hogy ő volt az első horvát történész, aki forráskritikai szemlélettel 

fordult a történetírás felé. Lucius a 17. század első felében a teljesség igényére 

törekedve megpróbálta összegyűjteni és lemásolni a dalmáciai városokban fellelhető 

középkori okleveleket, és azok egy részét kiadta, valamint felhasználta Trau és 

Dalmácia történetéről szóló munkái megírása során. Lucius az összegyűjtött 

forrásainak egy részét megjelentette nyomtatásban, ám a kézirataiban maradt nagy 

mennyiségű kiadatlan anyagról az utókor megfeledkezett. A kutatócsoportunk ennek 

az eddig ismeretlen anyagnak a vizsgálatára vállalkozott, amelyben nagy mennyiségű, 

közel kétszáz darab Árpád-kori forrás is található. A kiadatlan források értékét tovább 

növeli, hogy ezek között a 12-13. századi dokumentumok között számos uralkodói és 

hercegi oklevél is található. Előadásomban ezeknek az eddig ismeretlen vagy 

esetenként elveszettnek hitt uralkodói és hercegi oklevelek bemutatására vállalkozom, 

valamint azt szeretném bemutatni, hogy az eddig feltárt dokumentumok milyen 

tanulságokkal szolgálhatnak a magyar-horvát, illetve magyar-dalmát középkori 

kapcsolatok kutatásában. 
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HARASZTI SZABÓ PÉTER 

MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport – tudományos segédmunkatárs 

szabo.szpeter@hotmail.com  

Királyi orvosok és királyi könyvtár az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond idején 

A magyar királyok orvosaival több kutató is foglalkozott a magyar történetírás 

kezdeteitől egészen napjainkig, Weszprémy Istvántól Győry Tiboron át Magyary-

Kossa Gyuláig és Józsa Lászlóig. Ennek megfelelően udvari működésükre, egyházi 

javadalmaikra, az udvarban betöltött szerepükre és a magyar királyok egészének a 

megóvása érdekében kifejtett tevékenységükre is számos adattal rendelkezünk. 

Különösen igaz ez első hipochonder uralkodóinkra, I. Károlyra, I. (Nagy) Lajosra és 

Luxemburgi Zsigmondra. Újabb forrásokon keresztül azonban érdekes képet 

kaphatunk tanulmányaikról, ahogy arról is, hogy mi módon kerültek a magyar 

királyok szolgálatába. A vizsgálatok kimutatják, hogy azon túl, hogy folyamatosan 

nőtt a királyi orvosok száma a 14. század elejétől kezdve, közöttük egyre 

hangsúlyosabb szerepet kaptak az egyetemen végzett orvosdoktorok. Néhány esetben 

sikerült kiegészíteni a névsort, máskor viszont az uralkodó konkrét egészségügyi 

bántalmairól szerzünk eddig ismeretlen információkat, s nem egy esetben ezek az 

adatok a királyi könyvtár összetételére is szolgálnak információkkal. I. Károlynak egy, 

a magyar szakirodalomban eddig feltehetően nem ismert orvosa, Johannes 

Bononiensis került elő az uralkodónak készített orvosi könyvön keresztül (mely ugyan 

a nemzetközi szakirodalomból is ismert, a magyar medievisztika látókörébe azonban 

eddig nem került), mely nyilvánvalóan I. Károly könyvtárában is megvolt. Hasonló a 

helyzet Zsigmond király uralkodása idején is. Zsigmond közismerten sok orvost 

foglalkoztatott, akiknek a számát szintén sikerült bővíteni, ám az igazán fontos Marcus 

de Cuttnis Bohemus személyén túl egy kódexbejegyzés egyik kollégájától, az osztrák 

Johannes Sumpergertől, amelyből megtudjuk, hogy Zsigmondnak rendkívül sok 

orvosi könyv volt a birtokában, amelyekről Sumpergernek volt szerencséje néhányat 

le is másolnia. Mindez pedig már nem csak az orvostörténet számára értékes 

információ, de az uralkodó személyiségéhez is fontos adalékokkal szolgál. Utolsóként 

Nagy Lajos eddig is ismert orvosát, Jacobus de Arquatót kell kiemelni, akinek egy, az 

uralkodó számára készített receptje világít rá Lajos király egészségi állapotára, 
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mindazonáltal a királyi orvos lehetséges kapcsolódási pontjait is meg kell vizsgálni az 

első magyar egyetemmel. 

 

KÁDAS ISTVÁN 

ELTE BTK, MTA BTK TTI Magyar Középkori Gazdaságtörténet Lendület 

Kutatócsoport – tudományos segédmunkatárs 

ikadas28@gmail.com  

Kakas, Farkas és Csuda 

A Hassági Farkas levéltár és Sáros megye hatóságának kutatása 

Az Eperjesi Állami Levéltárban (Ministerstvo vnútra SR Štátny archív v Prešove 

pobočka Prešov) külön fondot képez a Hassági (Harsági, Hásságyi) Farkas család 

levéltára, melynek középkori oklevelei nem szerepelnek a Magyar Nemzeti Levéltár 

DLDF adatbázisában, alig ismertek a magyar középkorász szakma számára. Ezt a 

jelentős értékű Hungarica-anyagot Novák Ádám bocsátotta rendelkezésemre. A 

Farkas levéltár ugyanis leginkább Sáros megye, s azon belül is a megye déli, Eperjestől 

délre fekvő vidékének nemesi családjainak történetéhez tartalmaz számos fontos, más 

forrásból meg nem megismerhető információt. A Farkas levéltár a Hassági Farkas 

család mellett sok adatot tartalmaz a velük rokon Delnei nemesek (Kakas, Csuda 

illetve Péc családok) genealógiájára, birtoktörténetére valamint megyei karrierjére 

vonatkozóan. A rokonság tagjai fontos szerepet láttak el a megyei hatóság 

működtetésében a 14. század közepétől a 16. század közepéig rendre találunk a delnei 

Kakas, Csuda vagy Péc családokból származó nemeseket Sáros megye szolgabírói 

között. A megyei pálya terén kétségkívül a Hassági Farkasok jutottak legmagasabbra, 

Hassági Farkas László a Jagellók korában a megyei hadak főkapitánya, míg Mohácsot 

követően Sáros megye ispánja lett. A Hassági Farkas levéltár viszonylag sok megyei 

hatóság által kiadott oklevelet őrzött meg; a megyei iratok, azok pecsétjei, vagy éppen 

az oklevelekben szereplő, a megyei hatóságot működtető kisnemesekre vonatkozó 

propográfiai adatok révén megkerülhetetlen információkat hordoz a középkori Sáros 

megye működésének megismeréséhez. Előadásomban ezt a fontos Hungarica-anyagot 

mutatom be, kiemelve azokat az egyedi adatokat, amelyek a középkori Sáros megye 

hatóságára, illetve az azt működtető kisnemesi társadalomra vonatkoznak. 
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NOVÁK ÁDÁM 

MTA–DE "Magyarország a középkori Európában" Lendület kutatócsoport – 

tudományos segédmunkatárs 

tavernicorum@gmail.com  

Lublói béke pecsétjei 

A magyar történetírásban jól ismert a lublói béke, annak körülményei és végzései. 

Legújabban C. Tóth Norbert jelentetett meg egy áttekintő, szintetizáló tanulmányt a 

Történelmi Szemle 2014. évfolyam 3. számában, melyben a két uralkodó személyes 

találkozásainak forrásait gyűjtötte össze. A béketárgyalások és békekötések a 

középkorban ún. sokpecsétes oklevelek nélkül elképzelhetetlenek voltak. Az 

egymással háborúban álló országok képviselői a béketárgyalásokra történő utazásra 

menlevelet adtak a másik fél képviselőinek. Ezt követően magát a békekötést rögzítő 

oklevelet is az uralkodók kíséretében lévő tanácstagok is megerősítették. Ezen 

oklevelek tanulmányozásával a középkori béketárgyalások folyamata, technikai 

megvalósítása is jobban érhető, továbbá a résztvevő személyek pontos névsora, 

hatalmi reprezentációja, pecsétje is vizsgálható. 

Korábban a békét megelőző tárgyalások és fegyverszüneti megállapodáshoz 

kapcsolódó okleveleket már vizsgáltam, a legtöbb pecsétet hordozó oklevelet pedig 

jelen előadásomban ismertetem. Munkám kapcsolódik a Fontes Memoriae Hungariae 

második füzetéhez, melyben kutatócsoportunk a Varsóban őrzött magyar 

vonatkozású oklevelek teljes szövegű kiadását és leírását tartalmazza. Az elektronikus 

forráskiadvány szorosan illeszkedik a „Magyarország a középkori Európában” c. 

online adatbázishoz, melyben az oklevelek pecsétjeit is közzétesszük.   

Munkám forrásanyagát az Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 

Archiwum Documenty pergaminowe levéltári anyagának kutatása során 

összegyűjtött oklevelekre építem, kiegészítve a szakirodalom megállapításaival, és a 

már kiadott forrásokkal. 
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PÉTERFI BENCE 

MTA BTK Történettudományi Intézet – fiatal kutató 

peterfi.bence@btk.mta.hu  

Egy szomszédság emlékei. A rendi, kamarai levéltárak és a magyar–osztrák 

határvidék forrásai 

Előadásom levéltártörténeti adalékok segítségével az osztrák–magyar középkori 

kapcsolatok kutatásának korai, történeti korú szakaszairól, a történeti forrásanyag 

hozzáférhetőségéről és felhasználás korlátairól kíván képet nyújtani. 

A 16–19. század során különféle, kétoldali, tipikusan országhatár kapcsán 

felmerülő egyeztetések alkalmával a Lajtán túli (alsó-ausztriai, stájer, krajnai) és Lajtán 

inneni rendek vagy éppen kamarák számára a korábbi történeti korszakok iratanyaga 

még élő volt, szervesen összefüggött a mindennapokkal, ennélfogva a mindenkori jogi 

érvelésnél komolyan számításba vették az abban foglalt információkat. Persze 

érdemes a felsorakoztatott érvrendszert fenntartásokkal kezelni, de az tagadhatatlan, 

hogy a magyar–osztrák határvidék első, történeti forrásanyagon alapuló elemzések 

kamarai vagy rendi megbízásból készültek. Ausztriai (Bécs, Graz, Sankt Pölten) és 

magyarországi (MNL OL) kutatásaim során ezen iratok jó részét feltártam, amely 

nemcsak kamarai, rendi, hanem a 18. századi határbizottságokban résztvevők révén 

családi levéltárakba is eljutottak. 

A kép vegyes: jóllehet a 16. század derekától a határviszályokkal kapcsolatban 

rendelkezésre álló iratanyag jócskán felszaporodik, a 18. századi határbizottságok 

szemmel láthatóan ezekkel nem különösebb foglalkoztak, figyelmük elsősorban a 

legkorábbi iratanyagra irányult, illetve természetesen a határvidék szempontjából 

elsődleges jelentőségű 1491. évi pozsonyi békeszerződésre, valamint az osztrák 

zálogbirtokok 1647. évi visszaszolgáltatására. 

Előadásomban egyrészt a felgyűjtött dokumentumanyagot ismertetem, illetve 

néhány példa segítségével azt is bemutatom, hogy a belőle kimazsolázható 

információkat miként kívánták a 18. századi határbizottságokban érvényesíteni. 

Másrészt szólok kifejezetten azokról a határviszályokhoz kapcsolatos iratanyagokról, 

amelyek adott esetben e rendi–kamarai gyűjteményekben maradtak fenn, ám 

kimaradt vélhetően szelekció miatt kikerültek a válogatásból. 
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TARJÁN ESZTER 

ELTE BTK, Történelem Segédtudományai Tanszék – tudományos segédmunkatárs 

eszter.tarjang@gmail.com  

Karbunkulus és oroszlán 

Magyar uralkodói címerváltozatok egy 13. századi francia címergyűjteményben 

Heraldikai témájú előadásomban egy olyan, eddig kevéssé ismert és kutatott 13. 

századi francia forrásra szeretném felhívni a figyelmet, amely a magyar vonatkozású 

adatai ellenére a hazai szakirodalomban nem ismert. A Wijnbergen címerkönyv az 

egyik legkorábbi fennmaradt francia címergyűjtemény. A gyűjtemény két részre 

osztható, az első egysége 1265 körül keletkezett és  IX. Lajos vazallusainak 256 címerét 

tartalmazza, a második rész 1280 körüli és III. Fülöp vazallusai címerét hozza. A 

második rész 1056 tételével a korszakból fennmaradt leggazdagabb címerekre 

vonatkozó forrásunk.  

Hungarica kutatás szempontjából is kiemelkedő jelentőségű a forrás, mivel két 

egymástól nagyon eltérő magyar, illetve további magyar vonatkozású tételt (szlavón) 

is említ a szöveg, valamint mindkét megjelenő címerváltozatot uralkodói címerként 

tünteti fel a készítő.  

A Wijnbergen tekercs uralkodói címerei több kategóriába sorolhatók. Egyes 

címerek megfelelnek a valóságnak, az adott ország aktuális uralkodói címerét hozza. 

Bizonyos címerek esetében a címerváltozatoknak egyértelműen meghatározható 

előképe rajzolódik ki, illetve a valóságtól teljesen elrugaszkodott, kitalált uralkodó 

címerek is előfordulnak a forrásban. 

A címerkönyv a magyar vonatkozású tételeken túl több olyan térség 

uralkodójának a címerét hozza, amelyek mind földrajzi, mind politikai okokból szoros 

kapcsolatot ápoltak a Magyar Királysággal. Ilyen címer például a cseh, a lengyel és a 

vlach uralkodói jelvény. 

Mivel a magyar vonatkozású uralkodói címerváltozatok összeállításból való 

kiragadása és önálló vizsgálata nem vezetne eredményre, ezért előadásomban nem 

csupán a forrás bemutatására és a hungarica kutatás szempontjából fontos adatok 

elemzésére térek ki, hanem a fent említett egyéb, szoros magyarországi kapcsolatokat 

ápoló királyságok uralkodói címerváltozatait is bevonom az előadásomba.  
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VERES TÜNDE 

DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola – PhD hallgató 

tundeveres21@gmail.com  

Kisszeben szabad királyi város Chramer György bíráskodása idején (1446-1447) 

A felső-magyarországi Kisszeben város gazdasága révén már a 14. század elején 

jelentős szereppel bírt, azonban csak Zsigmond király uralkodása alatt kezdett el 

igazán felvirágozni. Ehhez hozzájárult, hogy Zsigmond városokat pártoló 

politikájának keretében Szeben 1405-ben szabad királyi városi jogokat nyert el, s az ezt 

követő évtizedekben pedig egyre több privilégiumot szerzett, mind az adózásra, mind 

pedig birtokaira nézve.  

A kapott kiváltságok serkentőleg hatottak a gazdaságra, a kereskedelemre, 

amely hatására a főként németek lakta város rövid időn belül olyannyira 

megerősödött, hogy a 15. század végére már az öt legjelentősebb felvidéki város 

szövetségének, a Pentopolisnak lett a tagja. Természetesen ez a folyamat együtt járt a 

városi élet fejlődésével, a városi polgárság megerősödésével, és annak 

gazdagodásával, amelyre a városi könyv – vagyis a Kisszebeni Krónika – egyes 

bejegyzései jól rávilágítanak. A Krónika alapján, annak 1446. évi bevezetésétől egészen 

a 19. századig jól nyomon lehet követni a városban történt nagyobb eseményeket, 

legyen az természeti csapás, vagy egy szövevényes örökösödési per. Az iratanyag 

nagy előnye, hogy egyes bejegyzések részletesen foglalkoznak az adott évi bíró, illetve 

a 12 esküdt polgár személyével. Ez lehetővé teszi az évenkénti összehasonlítást, illetve 

a vizsgálatot arra nézve, hogyan hogyan cserélődtek évente a tisztségek, mely 

családok számítottak a korszakban a legbefolyásosabbnak, kik tartották kezükben a 

hatalmat. Az egyes perek leírása alapján rekonstruálható a polgárok egymást közti 

kapcsolatai, a városon belül jelenlévő kapcsolati rendszer. A nem csekély mennyiségű 

feljegyzés pedig jól tükrözi a lakosok életének mindennapjait, de legfőképpen 

problémáit.  

Előadásomban Kisszeben ezen belső viszonyait szeretném bemutatni,  különös 

tekintettel Chramer György 1446-tól 1447-ig tartó bíráskodásának két évére, 

kiegészítve azt az Eperjesi Állami Levéltárban található oklevelekkel, köztük 

olyanokkal is, melyek bár részben ismertek, mégis a Szlovákiát érintő Hungarica 

kutatás figyelmét elkerülve, hiányoznak a Magyar Nemzeti Levéltár DL-DF 
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adatbázisából. A Krónika és ezen oklevelek együttes vizsgálata lehetőséget biztosít 

Kisszeben középkori történetének újabb szemszögből történő megismerésére.  
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