
Meghívó
A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a régi ma-
gyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen tisztelettel meghívja Önt 2021. május 25-én, kedden 
délután 16 órakor kezdődő vitaülésére:

Szilágyi EmőkE Rita (BTK ITI) – Nagy lEvENtE (ELTE BTK) 
Hollókőtől Esztergomig. Újabb adatok az Oláh, a Hunyadi és a Drakula 

család genealógiájához
Az ONLINE előadás linkjét kísérőlevelünkben találják.

Oláh Miklósnak és családjának genealógiájáról hosszú időn át csak 
annyit és úgy tudtunk, amennyit Oláh Miklós engedett tudni: min-
den, e témával foglalkozó kutató a Hungariából, Oláh nemesítő ok-
leveléből és végrendeletéből, valamint a Cornelius Scepperusnak írt 
leveleiből tájékozódott. Így rendre mindig ugyanazokhoz a homá-
lyos pontokhoz jutottunk el: kik voltak a család ősei (az a bizonyos 
árgyesi Mamsila, és felesége Hunyadi Marina, léteztek-e egyáltalán), 
az Oláh család valóban rokonságban állt-e a Hunyadi és a Drakula 
családokkal, Drakula (III. Vlad) felesége valóban a Hunyadi család-
ból származott-e stb.? Abban senki sem kételkedett, hogy az Oláh 
és a Hunyadi család Havasalföldről származott, de a két család-

nak a Magyar Királyságban befutott villámgyors társadalmi és politikai karrierje láttán sokakban felmerülhetett a 
kérdés: talán nem is voltak román származásúak. Mert ugyan miként emelkedhettek oly magasra a 15–16. század 
társadalmi ranglétráján egy lenézett és megvetett nép fiai? A vita napjainkban is tart (nemcsak szakmai körökben), 
elsősorban persze nem az Oláh, hanem a Hunyadi család kapcsán. Előadásunk az újabban előkerült, eddig teljes 
mértékben ismeretlen források ismertetésével ehhez a vitához szeretne új adatokat hozni.

Egyúttal tájékoztatom a Rebakucs tág kutatóközösségének tagjait az intézeti Reneszánsz Osztály elmúlt és elkövet-
kezendő időszakának néhány eseményéről.

(1) Bene Sándor április 29-én, Verstajték, vértajték – Zrínyi Miklós fülemüléje címmel tartott online előadást a PTE 
BTK Klasszikus Irodalom Tanszékének „Csütörtökesték” című sorozatában. 

(2) Draskóczy Eszter máj. 13-án online előadást tart az Egyetemi Könyvtárban őrzött Cod. It. 1 jelzetű Dan-
te-kódexről, az Ottavio Ghidini szervezte előadás-sorozatban (Liceo E. Fermi Salò) 

(3) Sikeresen lezajlott a „Hosszú Reformáció Kelet-Európában 1500–1800 Lendület Kutatócsoport” szer-
vezésében megrendezett „Tenth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity” című hibrid 
konferencia, amelyen a Reneszánsz Osztály munkatársai közül Móré Tünde, Szilágyi Emőke Rita és Tóth 
Zsombor tartottak előadást.

Szívélyes üdvözlettel:
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