
Neptun kód (tanrendből):  BTTON408PRE 

Az óra címe: Oktató(k): Tárgyjegyző: 

Középkori és kora újkori történeti 
források, latin szövegolvasás 

Tóth Péter Tóth Péter 

Az óra címe angol nyelven: 

Medieval and Early Modern Historical Sources, Latin Texts 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium  Gyakorlati jegy 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A szeminárium több célt is szolgál: 1. a hallgatók megismertetése a magyar középkor történetének 
legfontosabb írott forrásaival, 2. az oklevelekkel, mint történeti (régészeti) forrásokkal, 3. a paleográfia 
alapelemeivel és a korabeli latin nyelvhasználattal. Ennek megfelelően a hallgatóknak a félév során meg kell 
ismerniük a két legfontosabb történeti forrás, a Gesta és a Krónikakompozíció szövegével, s számot kell 
adniuk arról, hogy valóban elolvasták e műveket.  
A félév során a hallgatók megismerik a középkori oklevelek és kora újkori egyéb írott források 
felhasználhatóságát is a történeti kutatásokban. Ennek megfelelően a klasszikus és modern okmánytárakat, az 
oklevélkiadások módszertanát, illetve találkoznak példákkal az oklevelek a történeti földrajzi, illetve 
helytörténeti vagy egyéb felhasználásával. 
Végül a harmadik egységben a hallgatók a gyakorlat alapján megismerik a legfontosabb paleográfiai 
alapelemeket a latin iratok olvasását illetően, illetve válogatott oklevelek segítségével bepillantanak a fordítás 
és a szövegértemezés gyakorlatába is. 
 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Szintfelmérés 
2. Anonymus: Gesta Hungarorum. 
3. A XIV. sázadi krónikakompozíció (Képes Krónika). 
4. Egyéb krónikák. 
5. A latin paleográfia elemei. 
6. Az oklevelek, mint történeti források. 
7. Fordítási gyakorlat 
8. A határjáró oklevelek, mint a régészet számára fontos források. 
9. Egyéb oklevéltípusok. 
10. Fordítási és értelmezési gyakorlatok. 
11. Fordítási gyakorlat 
12. ZH 

 
 

 

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 
1. Ismertesse a régészeti forrásokat a honfoglalás korából 

2.  Mutasson be írásbeli történeti forrásokat a honfoglalás korából 

 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Aláírás, Zh 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 
Anonymus: Gesta Hungarorum. A magyarok története. (Bármely kiadás.) 
A Képes Krónika. (Bármely kiadás.) 

 

Ajánlott irodalom: 
*Tóth Péter: Diplomatikai szöveggyűjtemény. Miskolc, 1996. 
Jakó Zsigmond – Radu Manolescu: A latin írás története. Budapest, 1987. 
*Bessenyei József – Horváth Zita – Tringli István – Tóth Péter: Latin-magyar-német aleográfiai 

szöveggyűjtemény. Pécs, 2006. 
 



(A * jellel megjelölt munkák a következő kapcsolat által is elérhetőek: http://tortenelemszak.uni-
miskolc.hu/MKKUTT/TP/tppublik.html 

 

Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége): 
– 

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 
– 

 

http://tortenelemszak.uni-miskolc.hu/MKKUTT/TP/tppublik.html
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