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Az óra tartalmi ismertetése: 
Célja a korszak okleveles és elbeszélő forráscsoportjainak megismertetése a főbb fajták 

paradigmatikus bemutatásával, és a forráskritika gyakorlása. A szövegek kiválasztásának egyaránt 

lehet kritériuma, hogy folyamatokat ábrázoljanak, tükrözzék a kora újkori tematika sokféleségét stb. 

Vonatkozhatnak az állam működésére (pl. egy országgyűlés az összehívás előkészítésétől a törvények 

vármegyei kihirdetéséig, birtok adományozása a kérvénytől a kamarai opinión át az iktatásig), a 

művelődéstörténetre (pl. az ellenségkép változásai a 16. századi magyarországi történetírásban, a 

magyar nyelvű levelezés kialakulása), stb. Bizonyos szövegek közös feldolgozásával a hallgatók 

bővíthetik forráskritikai ismereteiket, értékelve az adott forrás valódiságát, létrejöttének idejét, egyéb 

forrásoktól való függőségét, célzatosságát, stb. Az írásos források tanulmányozásánál szóba kerül az 

íráskép, az írástörténet és a nyomtatványok, kéziratok nyelvi és paleográfiai jellemzői, stb. 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Részvétel az órai munkában, egy referátum elkészítése, a zh megírása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
BARSI János–TÓTH Péter: Borsod vármegye statútumai 1578–1785. Miskolc, 1989. [Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Levéltári Füzetek 23.] 

KULCSÁR Péter: Humanista történetírók. (Magyar Remekírók) Szépirodalmi, Budapest, 1977 

Magyar országgyűlési emlékek I-XII. Szerk. FRAKNÓI Vilmos–KÁROLYI Árpád. Ráth, MTA. 

Budapest, 1874–1917. [MHH III/A] I., XII. kötet 

Ajánlott irodalom: 
BARTONIEK Emma: Fejezetek a XVI–XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. 

Budapest, 1975. Kézirat gyanánt 

GYULAI Éva–HORVÁTH Zita–NAGY Gábor–TÓTH Péter: Erdélyi Királyi Könyvek II. 10–19 kötet, 
1614–1635. CD-ROM. Arcanum, Budapest, 2003. 

KASZA Péter, PÁLFFY Géza: Brodarics-emlékkönyv. MOL, Budapest, 2011 

NAGY Gábor (szerk.): Magyar passió 1608–1711. Forrásgyűjtemény. TKK, Debrecen, 2000 
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