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Az óra tartalmi ismertetése: 
A kurzus célja a középkori magyar történet okleveles és elbeszélő kútfőinek a hallgatókkal történő 

megismertetése, az alapvető forrástípusok, illetve ezek arányának és jelentőségének bemutatása, 

valamint a felhasználásukhoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek közvetítése. A 

szemináriumok keretén belül különös hangsúlyt nyernek a középkori források egyes nemeinek eltérő 

elérhetőségi, kiadottsági, olvasati és interpretációs problémái. A konkrét gyakorlatok a hallgatók 

nyelvi és történeti segédtudományi felkészültségéhez igazodnak. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1.  A magyar medievisztika forrásbázisának általános bemutatása. 

2.  A hazai krónikairodalom általános jellemzői. 

3.  A magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. 

4.  Geszták. 

5.  Törvényhozási emlékek és történeti jelntőségük. 

6.  Legendák. 

7.  Humanista történetírás. 

8.  A magyar oklevélkiadás helyzete, feladatai. 

9.  Az oklevélkeltezések problémái és felhasználhatóságuk. 

10.  A részletes narratiók jelentősége, hitelessége és eredete. 

11.  Zárthelyi írása. 

12. Összefoglalás. 

  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Az órákon való aktív részvétel és zárthelyi írása a félévben végzett anyagból. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
– Bertényi Iván: Kódexirodalom: krónikák és geszták. In: Magyar művelődéstörténet. Szerkesztette 

Kósa László. Budapest, 1998. 115–122. 

– Középkori históriák oklevelekben (1002–1410). A szövegeket válogatta, az előszót és a jegyzeteket 

írta Kristó Gyula. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 1.) Szeged, 1992. 

– Mályusz Elemér: Királyi kancellária és krónikaírás a középkori Magyarországon. Bp., 1973. 

(Irodalomtörténeti füzetek 79.) 

 

Ajánlott irodalom: 
– Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. Budapest, 1967. 

– Süttő Szilárd: Az Anjou- és Zsigmond-kor határán (két okmánytár regesztái). In: Magyar 

Levéltárosok Egyesülete két konferenciája. Kaposvár 2002. szeptember 4–6. Budapest, Balassi 

Intézet 2003. május 14. Szerkesztette: Böőr László. Budapest, 2003. 117–123. 

– Süttő Szilárd: Ungarn in Lorenzo de Monacis’ Pia descriptio miserabilis casus illustrium 

reginarum Hungariae. Notizen zum Werk. In: Studia Historica Adriatica ac Danubiana. 

Periodico dell’Assoziazione Culturale „Sodalitas Adriatico-Danubiana”, Duino Aurisina 



(Trieste), anno II, n. 2, (2009) 51–88. 
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