SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A Jagellók Magyarországa
Új kutatások és eredmények
(2014. november 13–14.)
2014. november 13–14.-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Régészeti
Intézetében „A Jagellók Magyarországa. Új kutatások és eredmények” című kétnapos
konferenciára, amelyben a Jagelló-korszakkal (1490–1526) kapcsolatos legújabb eredményekről
tanácskoztak a téma magyar szakértői.
Az elmúlt években rengeteg, több tudományágat is felölelő új kutatási eredmény látott
napvilágot a Jagelló-kori Magyarországgal kapcsolatban. Eme új eredmények összegzésére és a
további kutatások inspirálására szervezte a Magyar Nemzeti Levéltár és az MTA
Bölcsészettudományi Kutatóközpont A Jagellók Magyarországa – Új kutatások és eredmények
című konferenciát.
A két napos előadássorozaton az érdeklődők számtalan tudományterület (gazdaság-, város- és
kormányzattörténet, heraldika, régészet, diplomácia-, egyház-, művelődés- és művészettörténet)
Jagelló-kori kutatásaival ismerkedhettek meg. Az előadók a téma legjobb ismerőiként nemcsak
összefoglalták az új kutatási eredményeket, hanem sok esetben teljesen új szempontokat is
felvetettek. A kétnapos tanácskozás résztvevői hét szekcióban vitatták meg a korszak
gazdaságának és a városok fejlődésének történetét, a kormányzás intézményrendszerének
felépítését és változását. Emellett szó volt művészeti és művelődéstörténeti kérdésekről, valamint
a Jagelló-kor királyi és főúri rezidenciáiról is.
A Jagelló-kornak nevezett történelmi időszak Mátyás király halálával, II. Ulászló király trónra
lépésével vette kezdetét és a mohácsi csatáig tartott. A korszak általános negatív megítélése
ahhoz köthető, hogy a közvéleményben és sokáig szakmai körökben is úgy tekintettek a Jagellókirályok uralkodására, hogy az a súlyos vereséggel zárult mohácsi csatához, az ország három
részre szakadásához vezetett. Ezen a képen sikerült változtatni a konferencia résztvevőinek,
ugyanis szinte valamennyi szekció előadásai után parázs vita kerekedett az előadott kutatási
eredmények megvitatásával.
A két napon összesen mintegy 80 fő vett részt a konferencián, a résztvevők között jelentős
számban jelentek meg egyetemisták. A tanácskozást az MTA BTK Régészeti Intézetének egyik
helyiségében rendezték szokatlanul nagy szakmai érdeklődés mellett. Utólag kiderült, hogy a
terem kicsinek bizonyult, az előadások nagy részében a hallgatóság egy része már nem talált
széket magának. Az elhangzott előadások nyomtatott változatának magyarul és angolul történő
megjelentetését tervezik a szervezők, mert az utóbbi évek egyik legjelentősebb történész
konferenciájára került sor. Köszönet az NKA-nak, hogy lehetővé tette a konferencia méltó
megrendezését. A meghívót csatoljuk. A meghívóban közzétett program maradéktalanul
teljesült.
A szakmai beszámoló és a konferencia fényképei a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján
http://mnl.gov.hu és a központi működtetésű portálon a http://hungaricana.hu is elérhetők.
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