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Tantárgy neve: 

Az ókori Hellász és kultúrája 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR2N01 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév:  2. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A tizennégy nagyobb egységre bontott előadás-sorozat keretében a hallgatók megismerkednek az ókori 

Görögország történetének főbb eseményeivel; ezen belül pedig az egyes görög területek meghatározó 

fejlődési trendjeivel – a természetföldrajzi alapoktól és őstörténeti előzményektől kezdve a nagy 

bronzkori civilizációkon át a görög polis születéséig, majd annak egyes történeti alakváltozataiig. A 

kurzus fő vonalát Athén és Spárta történeti szerepének vizsgálata képezi; küln. az archaikus, majd a 

klasszikus korban. Az előadás döntően gazdaság- és társadalomtörténeti indíttatású, ezeken a területeken 

kerül sor részletesebb elemzésre. 

A kronologikus sorrendben haladó előadások kitérnek a görög művelődéstörténet főbb kérdéseire is, 

markánsan kiemelve mindazokat az elemeket, amelyek napjainkig éreztetik hatásukat az európai 

kultúrában. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  

 Tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és társadalomtörténeti jelenségek, valamint 

kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, illetve adatainak körében. 

 Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség:  

 Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó ismeretek önálló 

elsajátítására és rendszerezésére. 

 Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd:  

 Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni és 

bemutatni. 

autonómia és felelősség:  

 A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

 Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Általános bevezetés: a görög történelem fogalma, korszakolása, valamint – komparatív – 

jelentősége az ókori államalakulatok és társadalmak rendszerében. Az előadás-sorozatban érintett 

történeti események tágabb, ill. szűkebb földrajzi színterének vázlatos bemutatása. Primer és 

szekunder források. Egy „demokratikus berendezkedésű polis”, Athén megjelenítése az antik 

történetíróknál, valamint az újabb kutatások tükrében. A görög történelem mint a közösségi és 

egyéni szintű cselekvések mintája a későbbi korok számára.  
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2. Neolitikum és bronzkor a későbbi Hellas területén. A minósi Kréta (a három világrész 

metszőpontjában fekvő Kréta szigete az ún. potamikus civilizációk peremterületévé válik. (2a) 

Fogalmi meghatározások mindezek keretében: centrum és periféria; fejlődés és elmaradás 

3. A mykénéi palotaközpontok és a mediterrán világ 

4.  Az ún. sötét kor. A vaskori átalakulás, a görög polis kialakulása 

5. A nagy görög gyarmatosítás kora – okai, irányai és következményei. Az archaikus (és klasszikus) 

kori gyarmatvárosok főbb típusai: az apoikia és az emporion; vö. kléruchia 

6. Az athéni állam létrejötte és az arisztokratikus köztársaság kora. Törvényhozás és egyeduralom 

Attikában az archaikus korban 

7. A spártai állam és társadalom 

8. A görög–perzsa háborúk kora  a Kallias-féle békéig (Kr. e. 449) 

9. Az athéni állam a klasszikus korban. (9a) Belső történet: az athéni demokrácia három lényegi 

vonása: I.: „a nép hatalma” (a népszuverenitás elve); II.: a törvény előtti egyenlőség elve 

(isonomia); III.: „az egyén szabadsága” (autonomia–eleutheria), ill. a teljes jogú polgárokat 

megillető „egyéni szabadságjogok”. (9b) Az athéni demokrácia valós képe: törvényhozása, 

adminisztrációja és intézményei. (9c) Külső történet:  a délosi szövetség (az első Délos–attikai 

tengeri szövetség) és athéni arché (kb. adófizetési körzetekből álló „gyarmatbirodalom”) 

10. A (második) peloponnésosi háború (Kr. e. 431–404) 

11. Küzdelem a hégemóniáért: (11a) Spárta, majd Thébaii uralma Hellas felett. (11b) Makedónia 

felemelkedése; küln. II. Philippos uralkodásának korában. (11c) A görög polis története a Kr. e. IV. 

században, a Chairóneiai csatáig (Kr. e. 338)  

12. Nagy Sándor hódításai és a hellénisztikus monarchiák kialakulása. (12b) A görög gyarmatvárosok 

egy új típusa a  hellénizmus korában: a katoikiák. 

13. A hellénisztikus monarchiák és kései görög államszövetségek kora. – A ptolemaiosi Egyiptom. Az 

Antigonidák és a Seleukidák állama. A Pergamoni Királyság. Az Achai és az Aitól szövetség. 

Rhodos szerepe 

14. Visszapillantás és kitekintés 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A hallgató a vizsgán nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges érdemjegy (2)  

= 40 %; közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy (5) = 85 %-tól! 

Kötelező irodalom 
1. Németh Gy. – Hegyi W. Gy.: Görög–római történelem I–II, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, I,19 skk; 

I,45–322. és I,567 sk. Internetes hozzáférhetőségben is: 

https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/201

1_0001_520_gorog_romai_tortenelem.pdf 

2. Sarkady J. – Hegyi D. – Németh Gy. – Kertész I.: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, 

Osiris Kiadó, Budapest, 20033. 

3. Németh Gy. (szerk.): Görög-római szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 2011 (20033), 81–

85 (No. 47); 100–103 (No. 61); 155–158. (No. 98-99) és küln. 162–328 (No. 102–206). 

4. Levi, P.: A görög világ atlasza. Budapest, 1994. 
5. Németh Gy. – Ritoók Zs.– Sarkady J. – Szilágyi J. Gy.: Görög művelődéstörténet, Budapest, 2006. 

6. Murray, O. – Price, S.: The Greek City: From Homer to Alexander, Clarendon Press, Oxford 1991. 

 

Ajánlott irodalom 
1. J. Boardman – J. Griffin – O. Murray (szerk.): Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest,  Maecenas 

[Kiadó], 1996 (angol ered. 19865), 333 skk (az ókori Görögország története). 

2. Sarkady J. (összeáll.): A demokrácia bölcsője. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben haladó, 

fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.) 

3. Sarkady J. (összeáll.): Gazdasági élet az ókori Görögországban. Budapest, 1970. (Kronologikus 

sorrendben haladó, fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény.) 
4. Ritoók Zs. (összeáll.): Régi görög hétköznapok. Budapest, 1960. (Kronologikus sorrendben haladó, 

fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott forrásgyűjtemény). 

5. Swiderkowna, A.: A hellenizmus kultúrája (sorozatcím: Európa nagy korszakai), Gondolat [Kiadó], 

Budapest 1981 (lengyel eredeti: 1974), küln. 96 skk (Alexandreia). 
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6. Szerzői kollektíva, Az antik Róma, Corvina (kiadó), Budapest, é.n. [= kiadási évszám jelölése nélkül = 1967; 

olasz eredeti: 1963). 

7. The Cambridge Ancient History Vol. V: The Fifth Century BC, 2nd edition (szerk. D. M. Lewis et 

alii), Cambridge University Press, Cambridge 1992. 

8. The Cambridge Ancient History Volume VII Part 1: Volume 7, Part 1, The Hellenistic World, 2nd 

edition (szerk. F. W. Walbank et alii), Cambridge University Press, Cambridge 1984. 

 

Tantárgy neve: 

Az antik Róma története és kultúrája 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR2N02 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A tizennégy nagyobb egységre bontott előadás-sorozat keretében a római állam történetével 

ismerkedhetnek meg a hallgatók. A képzés elsődleges célja a Földközi-tenger medencéjét sajátos 

politikai és gazdasági egységbe, illetve időszakosan és regionálisan: egyfajta mentális egységbe is 

foglaló Imperium Romanum növekedésének, majd a mediterrán térség páratlan fellendülését 

eredményező – ám megannyi ellentmondástól terhelt – virágkorának bemutatása. A kurzus tárgya 

a már hanyatló birodalom hosszan elhúzódó válságának elemzése is. Az ókori Róma történetével 

foglalkozó évfolyam-előadások sorozatán részt vevő hallgatók már az antik szerzőknél is preferált 

„történeti nézőpontok” elsődleges érvényesítése mellett (Róma városa, a vezető rendek, a 

hadsereg, a provinciák) megannyi más megközelítési szempontot is érvényesítő betekintést 

nyerhetnek a római társadalomtörténet kérdéseibe (l. küln. a nyugati, ill. a keleti provinciák városi 

vezető rétegének, municipalis ordojának eltérő strukturális vonásait). A képzés második szakasza 

különös hangsúllyal érinti a principatusnak (a monarchia e sajátosan „római”, államjogilag, de 

ténylegesen is nehezen klasszifikálható típusának) a kiformálódásához, majd megszilárdulásához 

vezető okokat; amiként záró részében kitér majd a dominatus létrejöttét előidéző politikai 

tényezőkre, a társadalmi szerkezet kényszerű átalakulására (8–9. előadás), valamint a Birodalom 

feltartóztathatatlan hanyatlásának valószínűsíthető okaira (12; vö. 13. előadás) is.  

A kronologikus sorrendben haladó évfolyam-előadások a római művelődéstörténet főbb kérdéseit 

is tárgyukul veszik; markánsan kiemelve mindazokat az elemeket, amelyek napjainkig éreztetik 

hatásukat az európai kultúrában. 

MEGJEGYZÉS: az Európa tényleges egységesülését célzó jelenlegi törekvéseket tekintve, 

bizonyos aktualitással bír a császárok Rómájának – a lényegi elemek megragadásával történő – 

bemutatása. Annak, az eltérő fejlettségű területeket sokáig hatékonyan működő egységbe foglalni 

tudó birodalomnak a bemutatása, amelynek keretei között a megannyi ellentmondástól marcangolt 

(így a rabszolgaság a marxista kutatók által korábban túlhangsúlyozott ellentmondásaitól is 

terhelt) mediterrán világ, néhány századnyi haladékot nyerve, lényegi, majd többé-kevésbé 

lényeginek mondható vonásai megőrzésével, még egyáltalán fennmaradhatott. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
 Tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és társadalomtörténeti jelenségek, valamint 

kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, illetve adatainak 

körében. 

 Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb 

vonásait. 

képesség:  
 Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó ismeretek önálló 

elsajátítására és rendszerezésére. 

 Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 
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attitűd:  
 Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint 

átgondolni és bemutatni. 

autonómia és felelősség:  
 A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

 Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga 

és környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás 
1. Általános bevezetés I.: a „római” történelem fogalma, korszakolása, valamint – komparatív 

– jelentősége az ókori államalakulatok és társadalmak rendszerében. Az előadás-sorozatban 

érintett történeti események tágabb, illetve szűkebb földrajzi színterének vázlatos 

bemutatása. Primer és szekunder források. 

2. Általános bevezetés II.: A királyság kori Róma és a római köztársaság időszakának 

megjelenítése az antik történetíróknál, a XVIII–XX. század középfokú iskolai oktatásában, 

valamint az újabb kutatások tükrében. A „római” történelem mint a közösségi és egyéni 

szintű cselekvések mintája a későbbi korok számára. Egy sajátos vonásokkal bíró, és egy 

sajátos vonásokkal felruházott korszak: a késői császárság kora. 

3. A korai Róma és az etruszkok: az Appennini-félsziget népei és az ókori Itáliához tartozó 

területek részletes (regionális) természetföldrajza. A korai Itália. A vaskori Itália népei. Az 

etruszkok ethnogenesise és a dél-itáliai, ill. a szicíliai görögök. Róma kialakulása (a 

synoikismos folyamata). A királyság kora: a latin–szabin „pásztorkirályok”, majd az etruszk 

uralkodók kor. 

4. A rendi küzdelmek kora, Itália meghódítása. Belső történet Kr. e. 287-ig.: a patricius–

plebeius küzdelmek kora Külső történet Kr. e. 265-ig: Itália meghódítása. A korai 

köztársaság államszerkezete, társadalmi és gazdasági viszonyai. A római gazdaság és 

társadalom a Kr. e. II. században 133-ig. 

5. Küzdelem a hégemóniáért: a nyugati mediterrán térség természetföldrajza. Róma és 

Karthágó küzdelmei a III.. században. A keleti mediterrán térség természetföldrajza. Róma 

és a hellenisztikus államok története Egyiptom provinciává szervezéséig. 

6. A köztársaság válsága. Belső történet Kr. e. 31-ig: a Gracchusok kora. A polgárháborúk kora 

az actiumig csatáig (Kr. e. 31.). Ezen belül küln. a sullai „alkotmány” és Caesar 

„monarchiája”.   

7. Gracchusoktól Neroig (A): Augustus principatusa 

8. A Gracchusoktól Neroig (B): A Claudiusok kora 

9. A Flaviusok kora. – A római kultúra a kései köztársaság idején, ill. a császárság első 

évszázadában 

10. Az Antoninusok kora 

11. A Kr. u. második század gazdasági-társadalmi virágzása 

12. A Severusok kora. – A katonai anarchia időszaka. In: Pannonia története és régészeti emlékei 

Kr. u. 167-ig 

13. A dominatus kora. In: Pannonia története és régészeti emlékei a helyi provinciális igazgatás 

összeomlásáig. – A birodalom két részre, egy nyugati és egy keleti félre történő osztása, 

majd kettészakadása, a Nyugat-római Birodalom bukása. 

14. Visszapillantás és kitekintés. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
A hallgató a vizsgán nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges 

érdemjegy (2)  = 40 %; közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy 

(5) = 85 %-tól 

Kötelező irodalom: 
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1. Németh Gy. – Hegyi W. Gy.: Görög–római történelem I–II, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 

I,25 skk; I,323–565. és I,568–570. Internetes hozzáférhetőségben is: 

Downloads/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem%20(3).pdf 

2. Németh Gy. (szerk.): Görög–római szöveggyűjtemény, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, 81–

85 (No. 47); 100-103 (No. 61); 155–158. (No. 98-99) és küln. 162–328 (No. 102–206). 

3. Az ókori görögök és rómaiak története (szerk. J. Boardman – J. Griffin – O. Murray): 

Maecenas [Kiadó], Budapest, 1996 (angol ered. 19865), 406 skk. és 545 skk (az ókori Róma 

története). 

4. Cornell, T.–Matthews J.: A római világ atlasza, Helikon Kft. [Kiadó], Budapest. 1991 (angol 

eredeti: 1982). 

5. Salles, C.: Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina Kiadó (sorozatcím: 

Mindennapi történelem), Budapest, 2008 (francia eredeti: 2004).  

6. The Cambridge Ancient History Vol. XI: The High Empire, AD 70–192, 2nd edition (szerk. 

A. K. Bowman et alii), Cambridge University Press, Cambridge 2000. 

 

Ajánlott irodalom 
1. Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma (Egyetemi tankönyv), Tankönyvkiadó, Budapest, 

1992 – azóta több, változatlan utánnyomásban  

2. Havas László – Hegyi W. Gy.– Szabó E.: Római történelem, Osiris Kiadó – Osiris tankönyvek (szerk. 

Németh Gy.), Budapest, 2007 (Mindkét jegyzet a római történelem minden korszakához részletes 

bibliográfiát tartalmaz.) 

3. Pallottino, M.: Az etruszkok, Gondolat [Kiadó], Budapest, 1980 (olasz eredeti: 1975). 

4. Alföldy A.: A korai Róma, Attraktor [Kiadó], Máriabesnyő – Gödöllő, 2009 (angol eredeti: 1963). 

5. Alföldy G.: Római társadalomtörténet, Budapest, Osiris kiadó, 20002 (19961; német ered. 19843), 

küln. 96–151 (5: A principatus korának társadalmi rendje). 

6. Maróti E. – Horváth I. K. – Castiglione L.: A régi Róma aranykora (sorozatcím: Európa nagy 

korszakai), Budapest, Gondolat [Kiadó], 1974, küln. 253 –339 (IV: A mindennapok kultúrája). 

7. The Cambridge Ancient History Vol. XII: The Crisis of Empire, AD 193–337, 2nd edition 

(szerk. A. [K.] Bowman et alii), Cambridge University Press, Cambridge 2005. 

8. The Cambridge Ancient History Vol. XIII: The Late Empire, AD 337–425, 2nd edition 

(szerk. A. Cameron – P. Garnsey), Cambridge University Press, Cambridge 1997. 
 

Források 
9. Római történeti chrestomathia (Ókori történeti chrestomathia III; szerk. Borzsák I.), Tankönyvkiadó, 

Budapest 1963 (azóta több – változatlan – utánnyomásban). 

10. Appianos: A római polgárháborúk (Ford. Hahn István). I – II. Bp. 1967. 

11. Marcus Tullius Cicero: Válogatott művei (Vál. Havas László). Bp. 1974. 

12. Florus: Róma háborúi (Ford. Havas László). Bp. 1979. 

13. Historia Augusta (válogatás! Ford. Terényi István). Bp. 1968. 

14. Josephus Flavius: A zsidó háború (Ford. Révay József). Bp. 1957. (Azóta több kiadásban.) 

15. Julius Caesar: A polgárháború (Ford. Ürögdi György). Bp. 1968. 

16. Julius Caesar: A gall háború (Ford. Szepessy Tibor). Bp. 1964. 

17. Livius, A római nép története a Város alapításától, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1963–1976 (Ford. 

Kis Ferencné, ill. Muraközi Gyula); azóta több kiadásban! A fentebb megjelölt kiadásból, az első 

kötetből (Bp. 1963): I –II könyv; a harmadik kötetből (Bp. 1970): XXI–XXI. könyv. Az első kötetből 

ismerni kell Borzsák István utószavát is! 

18. Tacitus összes művei I–II (ford. Borzsák I.), Bibliotheca classica, Budapest, 1970. 

19. Suetonius, A Caesarok élete (Ford. Kis Ferencné). Bp. 1961; azóta több kiadásban! 

20. Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok (Ford. Máthé Elek). Bp. 1978; azóta több kiadásban! (Kötelező 

minimum: Cato, Tiberius Gracchus, Sulla és Caesar élete) 

21. Appianos, A római polgárháborúk (Ford. Hahn István). I–II. Bp. 1967; I. kötet. 

22. Historia Augusta (Válogatás! – Fordította és a szövegeket válogatta Terényi István), 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1968. 

23. Császárok története (HISTORIA AVGUSTA; több fordító), Multiplex Media – Dup, 

Debrecen, 2003. 
További feldolgozások 
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24. Grant, M.: Róma császárai. Életrajzi kalauz a császárkori Róma uralkodóiról (sic!) Kr. e. 31–Kr. u. 

476 között, Egyetemi könyvtár/Corvina [Kiadó], Budapest 1996 (angol eredeti:1985). 

25. Hahn I. – Máté Gy.: Karthágó. Budapest, Corvina [Kiadó] 1972. (Csak a Hahn I. által írt rész!) 

26. Hahn István: A plebs urbana a köztársaság válságos időszakában, Antik Tanulmányok, XVI (1969), 

17–44. 

27. Hahn I.: Róma istenei, Gondolat [Kiadó] (az Európai antológia/Róma c. könyvsorozat részeként), 

Budapest.1975. (Kronologikus sorrendben haladó, fejezetenként áttekintő bevezetésekkel ellátott 

forrásgyűjtemény.). 

28. Hahn I.: Istenek és népek, Minerva [Kiadó], Budapest 1980. 

29. Hahn I.: A császár és az istenek. In: Hitvilág és történelem: Tanulmányok az ókori vallások köréből, 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1982, 245–267. 

30. Hahn I.: A császár és az istenek. In: Hitvilág és történelem: Tanulmányok az ókori vallások köréből, 

Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1982, 293–318. 

31. Hoffmann, W.: Hannibal, Gondolat [Kiadó], Budapest 1971 (német eredeti: 1962). 

32. Jones, A. H. M.: Augustus, Gondolat [Kiadó], Budapest1976 (angol eredeti: 1970). 

33. Maróti E. – Horváth I. K. – Castiglione L.: A régi Róma aranykora, Bp. 1974. 

34. Maróti E.: Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása (Apollo könyvtár 13/Akadémiai 

Kiadó), Bp. 1981. 

35. Reich, J.: Az ősi Itália (A múlt születése/The making of the past című, az ún. régészeti történetírás 

műfaját képviselő könyvsorozat részeként), Helikon kiadó, Budapest, 1987 (angol eredeti:1979).  

36. Warmington, B. W.: Karthagó, Gondolat [Kiadó], Budapest 1967 (angol eredeti: 1960). 

 

Tantárgy neve: 

A görög és a római történelem forrásai 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR2N03 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Szlávik Gábor, egyetemi docens (Dr. habil., CSc) 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2. Előfeltétel:- 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumi foglalkozás a lentebb közölt szöveggyűjteményekbe foglalt szekunder (esetenként 

primer) források alapján kívánja megismertetni a hallgatókkal a görög és római történelem 

legfontosabb (magyar nyelvű fordításban is hozzáférhető) írásos emlékeit. Az előzetes elolvasásuk 

után közösen elemzett feliratok, illetve papiruszok, valamint a hosszabb-rövidebb auktorszemelvények 

segítségével a foglalkozásokon részt vevő hallgatók átfogó képet kaphatnak a klasszikus antikvitás 

egymást követő korszakairól. 

A görög és a római történelem forrásai címet viselő tanóra elsődleges célja azonban az lenne, hogy a 

foglalkozások során a hallgatók elmélyíthessék és megszilárdíthassák a görög, majd a római 

történelem egészéről szerzett ismereteiket. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás:  
 Tájékozott az egyetemes politikai-, gazdaság- és társadalomtörténeti jelenségek, valamint 

kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, illetve adatainak 

körében. 

 Ismeri az európai identitás szakterületileg legfontosabb eseményeit, kulturális objektumait, 

szövegeit, kontextusait, valamint legalább egy Európán kívüli kultúra legfontosabb vonásait. 

képesség:  
 Képes a történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdések körébe tartozó ismeretek önálló 

elsajátítására és rendszerezésére. 

 Értelmezi az európai kulturális és történeti jelenségeket, és azok történeti beágyazottságát. 

attitűd:  
 Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

 Törekszik az információkat, érveket és elemzéseket különböző szempontok szerint átgondolni 

és bemutatni. 
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autonómia és felelősség:  
 A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

 Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 
Gyakorlat 

(1–3) 

I.: A görög és a római történelem forrásai. A primer és a szekunder források főbb típusai. 

Szöveghagyományozás és forráskritika. 

II.: A görög és a római történelem forrásai. A primer és a szekunder források főbb típusai. 

Szöveghagyományozás és forráskritika. 

III.: A görög és a római történelem forrásai. A primer és a szekunder források főbb típusai. 

Szöveghagyományozás és forráskritika. 

(4–14) A különféle típusú források kronologikus sorrendben történő feldolgozása (megismerése) – 

tanári magyarázatokkal. A foglalkozások előtt a hallgatók önálló felkészülés keretében ismerkednek 

meg az adott órán közösen értelmezett szövegekkel. 

A foglalkozások során követett tematikához – egészében véve – l. a görög, illetve a római történelem 

c. tantárgyakhoz megadott tematikát. Utolsó előtti héten zárthelyi dolgozat. 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

ALAPVETŐ KÖVETELMÉNY: az órákon való folyamatos és aktív részvétel. (Három hiányzás 

lehetséges!)  

FÉLÉVKÖZI SZÁMONKÉRÉS MÓDJA: értékelhető referátum készítése és egy záródolgozat 

(zárthelyi) sikeres megírása. (Ez utóbbi célja a folyamatos jelenlétet és koncentrált figyelmet igénylő 

foglalkozások során megszerzett ismeretek elsajátításának bizonyítása.)  

A záródolgozat (zárthelyi) megírása csak min. elégséges (2) érdemjegy megszerzésével abszolválható. 

(Zárthelyi sikertelen megírása esetén egy további próbálkozás lehetséges!) 

 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
 A hallgató a szemináriumi foglalkozás részét alkotó referátum elkészítésekor, illetve  a zárthelyi 

megírása során nyújtott teljesítményének értékelése öt fokozatú. Úgymint: elégséges érdemjegy (2)  = 

40 %; közepes érdemjegy (3) = 60 %; jó érdemjegy (4 ) = 70 %; jeles érdemjegy (5) = 85 %-tól 

Kötelező irodalom 
1. Németh György (szerk.): Görög történelem: Szöveggyűjtemény, Osiris [Kiadó] Budapest, 1996. 

2. Borhy László (szerk.): Római történelem: szöveggyűjtemény Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 

3. Németh György (szerk.): Ércnél maradandóbb …, Corvina [Kiadó], Budapest, 1998. 

4. Szepessy T.: Bevezetés az ógörög irodalom történetébe, ELTE Eötvös József Collegium, 

Budapest, 2013. Internetes hozzáférhetőségben is: http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-

content/uploads/2016/02/Bevezetes_az_ogorog_irodalom_tortenetebe_beliv.pdf 

5. Adamik Tamás: Római irodalom: a kezdetektől a Nyugat-római Birodalom bukásáig, Pesti 

Kalligram Kft. [Kiadó], Budapest, 2009.  

6. Sélincourt, Aubrey de: The World of Herodotus, Little, Brown, and Company, New York 1962. 

 

Ajánlott irodalom 
Collingwood, R. G.: A történelem eszméje, Gondolat Kiadó, Budapest, 1987 (angol eredeti: 1946); 

küln. 63 skk. és 67 skk. 
Források 

 

1. Hérodotos, A görög-perzsa háború 

2. Thukydidés, A peloponnésosi háború 

3. Xenophhón, Anabasis, Hellénika 

4. Polybios történeti könyvei 

5. Tacitus, Annales, Historiae, Agricola, Germania, Beszélgetés a szónokokról (Dialogus de oratoribus) 

6. Suetonius, A Caesarok élete 

7. Plutarchos, Párhuzamos életrajzok (a hallgatótól tetszőlegesen választott egy görög, ill. egy római 

életrajz) 

http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Bevezetes_az_ogorog_irodalom_tortenetebe_beliv.pdf
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Bevezetes_az_ogorog_irodalom_tortenetebe_beliv.pdf
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8. A FENTEBB FELSOROLT ANTIK AUKTOROK MAGYAR FORDÍTÁSÁNAK BIBLIOGRÁFIAI 

ADATAIT L. AZ ÓKORI HELLAS ÉS KULTÚRÁJA, ill. AZ ÓKORI 

RÓMA ÉS KULTÚRÁJA c. TANTÁRGYI LEÍRÁSBAN 

 

MEGJEGYZÉS: Az ajánlott irodalmak esetében lényeges szempont a teljes mű elolvasása, illetve 

ismerete. Kivétel: Plutarchos, Párhuzamos életrajzok. Itt elegendő egy, a hallgatótól tetszőlegesen 

választott görög, ill. egy római életrajz. 

 

Kiegészítő munkák a fentebb felsorolt auktorok értelmezéséhez  
 

9. Németh Gy. – Hegyi W. Gy.: Görög-római történelem I–II, Osiris Kiadó, Budapest, 2011, I,19 skk; I,44–

323. Internetes hozzáférhetőségben is: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_gorog_romai_tortenelem/pr01.html 

10. Sarkady J. – Hegyi D. – Németh Gy. – Kertész I.: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, Osiris 

Kiadó, Budapest, 20033 

11. Ferenczy E. – Maróti E. – Hahn I.: Az ókori Róma (Egyetemi tankönyv). Tankönyvkiadó, Budapest, 

1992 – azóta több, változatlan utánnyomásban 

12. Havas László – Hegyi W. Gy.– Szabó E.: Római történelem, Osiris Kiadó – Osiris tankönyvek (szerk. 

Németh Gy.), Budapest, 2007 (Mindkét jegyzet a római történelem minden korszakához részletes 

bibliográfiát tartalmaz.) 

13. J. Boardman – J. Griffin – O. Murray (szerk.), Az ókori görögök és rómaiak története, Budapest, 

Maecenas [Kiadó], 1996 (angol ered. 19865), küln. 203 skk., ill. 653 skk. és passim. 

14. Liddel. P.  – Low, P. (szerk.): Inscriptions and their Uses in Greek and Latin Literature (Oxford Studies 

in ancient Documents), Oxford University Press, Oxford 2013 (tanulmányok). 

 

Kiegészítő (választható) további források (antik auktorok) 

 

15. Historia Augusta (Válogatás! – Fordította és a szövegeket válogatta Terényi István), Gondolat 

Kiadó, Budapest, 1968. 

16. Császárok története (HISTORIA AVGUSTA; több fordító), Multiplex Media – Dup, Debrecen, 

2003. 

 

Tantárgy neve: 

A történelem tanulása és a történettudomány 

módszerei II. 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR2N04 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2. Előfeltétel:  

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Történelmi mű olvasása, megértése, lényege kiszűrésének, megtanulásának begyakorlása az 1664-

1681 közti korszak magyar történelmi összefoglalói alapján. A forrás és a feldolgozás 

elválasztásának megtanulása. A történészi feldolgozás módszerei különbségének, saját korába 

ágyazottságának felismerése, historiográfiai elhelyezése, a történeti mű lényegének ettől való 

függetlenítése. A nemzeti történelem, a nemzetépítés, a történelemkép politikai alakításának 

összefüggései. A könyvismertetés és a szóbeli könyvbemutató műfajának megtanulása.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: 
- A végzett tanár rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, 

értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) 

felkészültséggel 

- Ismeri az általa tanított tudományág, szakterület (műveltségi terület, művészeti terület) 

ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint 

kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel 
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- Ismeri a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket és képes a különböző 

tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára 

- Ismeri a szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit. 

képesség: 
- A szakképzett tanár szakmai témában képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind 

írásban 

- Képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti 

összefüggések megteremtésére, közvetítésére. 

attitűd: 
- Reálisan ítéli meg szaktárgya oktatásban betöltött szerepét 

- Törekszik az aktív együttműködésre a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival 

- Tudatosan él a transzferhatás kihasználásának lehetőségeivel 

- Nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerési és 

alkotási vágyának, önművelési igényeinek a felébresztésére és fenntartására. 

autonómia és felelősség:  
- A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

gyakorlat: 

1.Hogyan tanulunk, hogyan értünk meg történelmi szöveget? 

2 Ki, hol, mikor, miért? - Személy, tér, kor, fogalom történeti értelmezése 

3. Történeti korszakolások problémái: történettudomány- irodalomtörténet- művészettörténet 

4. Az első magyar nyelvű összefoglalók: Szalay és Horváth Mihály  

5. A millennium koráak összefoglalói: Szalay-Baróti és a Magyar nemzet története 

6. A két világháború közt korszak összefoglalója: Szekfű Gyula 

7. A szocializmus korának tankönyve és nagy összefoglalója 

8. A kiállítás és a kiállítási katalógus 

9. A csata 

10. A politikus 

11. A család 

12. A reformáció 

13. Jog, statisztika 

14. Tér és történetírás 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Egy zárthelyi dolgozat írása történeti összefoglalók feldolgozásából. Egy szóbeli könyvbemutató 

tartása, egy könyvismertetés írása.  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A három jegy átlaga a félév végi gyakorlati jegy. A zárthelyi pontszámai: 91-100%= 5, 81-90% = 

4, 71-80%= 3, 61-70% = 2 A bemutató és a könyvismertetés értékelése: egyharmad-egyharmad 

arányban szakmai tudás, önálló feldolgozás és nyelvi készség értékelése. 

Kötelező irodalom: 

Szalay László: Magyarország története Pest, 1857. 5. kötet 22. könyv 97-218. 

http://mek.oszk.hu/16400/16424/ 

Horváth Mihály: Magyarország története Pest, 1872. 2. kiadás 6. kötet 16. fejezet 3-116. 

http://mek.oszk.hu/08200/08234/ 

Szalay József- Baróti Lajos A magyar nemzet története 3. kötet 

http://mek.oszk.hu/00800/00892/html/ 

Szilágyi Sándor (szerk.) A magyar nemzet története 7. kötet 3. könyv, 4. könyv részben 

http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/ 

Szekfű Gyula: Magyar történet Bp. 1935. 2. kiad. 4. kötete 5. könyv 1-2. fejezet 145-205. 

H. Balázs Éva, Ember Győző, Heckenast Gusztáv, Sinkovics István, Wellmann Imre, Wellmann 

István: Magyarország története 1526-1790. A késő feudalizmus korszaka Bp. 1962. 304-312. 
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Magyarország története tíz kötetben. 3. kötet Magyarország története 1526-1686. Bp. 1985. 1139-

1251 

Sellin, Volker Einführung in die Geschichtswissenschaft. Göttingen, 1995. 

Ajánlott irodalom: 

Johan Huizinga A középkor alkonya Bp. 1982.  

Peter Burke Az olasz reneszánsz Bp. 1994.  

Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490. Bp. 2008.  

Steven Runciman Konstantinápoly eleste 1453. Bp. 2000.  

B. Szabó János Mohács. Régi kérdések, új válaszok. Bp. 2015.  

Lenkey Zoltán - Zsoldos Attila Szent István és III. András Bp. 2003.  

Csukovits Enikő Az Anjouk Magyarországon I. I. Károly és uralkodása (1301-1342) Bp. 2012.  

Kasza Péter Egy korszakváltás szemtanúja. Brodarics István pályaképe.  

Neumann Tibor A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15-16. 

században. Győr, 2007.  

Csepregi Zoltán A reformáció nyelve. Tanulmányok a magyarországi reformáció első 

negyedszázadának vizsgálata alapján. Bp. 2013.  

Arthur E. Imhof Elveszített világok. Hogyan gyűrték le eleink a mindennapokat, és miért 

boldogulunk mi ezzel oly nehezen Bp. 1992.  

Alan Macfarlane Az angol individualizmus eredete Bp. 1993.  

Eric Hobsbawm A tőke kora. Bp. 1848-1875. Bp. 1978.  

Imreh István Székelyek a múló időben. ebben: A székely falutörvények világa című fejezet Bp. 

1987.  

Eckhart Ferenc:  A szentkorona-eszme története. Bp. 1941.  

Faragó Tamás: A múlt és a számok. Pest-Buda környéke népessége és társadalma a 18-20. 

században. Bp. 2008.  

Tringli István Sátoraljaújhely Bp. 2011.  

Glatz Ferenc Történetíró és politika. Szekfű, Steier, Thim és Miskolczy a nemzetről és államról 

Bp. 1980.  

 

Tantárgy neve: 

A középkori Magyar Királyság 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR3N03 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Tringli István, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2  Számonkérés módja: kollokvium  

Kreditpont: 3 Munkarend: nappali  

Tantárgy feladata és célja: 

Célja a 11-12. századi Árpád-kori magyar történelem részletes feldolgozásán keresztül a 

középkori politikai történelem módszerének, forrásai ismeretének és az Árpád-kor 

politikatörténetének elsajátítása. A tárgy különös hangsúlyt fektet a dinasztia, a hatalomgyakorlás 

elméleti, szimbolikus és gyakorlati kormányzati kérdéseire. Az előadás nem fedi le sem a teljes 

Árpád-kor történetét, de még annak politikai történetét sem, azt a hallgatók a vizsgára önállóan 

dolgozzák fel. A kora-Árpád kornak a történettudományban vitatott jelenségei bemutatásán 

keresztül a hallgatók megismerik a tudományos vitákat, azok érvrendszerét, az előadó orientálja 

őket a kritikus gondolkodásra, a történelmi jelenségek összefüggéseinek kritikus keresésére. Az 

Árpád-kori történelmet különösen terhelő áltudományos ismeretekkel szemben való határozott 

fellépés elsajátítása. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás 

– meg tudja fogalmazni a történelmi folyamatok, események, személyek, jelenségek értékelési 

szempontjait; 

képesség:  



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

– képes a történelmi tárgyú ismeretterjesztés, a tudományos publikáció és a tudománytalan 

közlések megkülönböztetésére; 

– felkészült a történelem diszciplína területén az önálló ismeretszerzésre, a történeti szakirodalom 

kritikus értelmezésére, elemzésére, továbbá a legújabb kutatási eredmények nyomon követésére 

és felhasználására;  

– képes történelmi források kritikus elemzésére, értelmezésére, feldolgozására, interpretációjára, a 

történelem tér- és idődimenzióiban való eligazodásra, történelmi fogalmak szakszerű 

használatára, a történelmi fogalmak térbeli és időbeli változásainak értelmezésére; 

  – képes történelmi gondolkodásra, a saját történelmi narratíva kialakítására, illetve a reflexív, 

tudatos formálására; a történelmi folyamatok, események, személyek, jelenségek több 

szempontból történő értelmezésére, az eltérő nézőpontból fakadó értelmezés és értékelés 

különbségeinek felismerésére; 

– képes adott szempontból a lényeges és lényegtelen jelenségek megkülönböztetésére, az oksági 

viszonyok, az okok és következmények rendszerében való eligazodásra, a döntési lehetőségek, az 

indítékok, az egyén, valamint a csoport történelemformáló szerepének felismerésére; 

attitűdök:  
– magyar és európai identitás, a magyar és az európai kultúra értékeinek elismerése;  

autonómia és felelősség:  
- A történelem területén szerzett ismereteit alkalmazza önművelésében, önismeretében. 

Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és 

környezete fejlődését, tudatosodását. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadás: 

1. Kurzusismertetés, források, irodalom, a dinasztiológia fogalma 

Uralkodó, uralkodóház, ország, nemzet, nép, állam 

2. Árpádok, vagy a szent királyok nemzetsége? 

3. A hatalom öröklése, dinasztikus országmegosztások 

4. Szent István uralma 

5. Kelet- Közép és Dél-Európa a 11. században 

6. A szent István-kori külkapcsolatok 

7. A trónharcok- 1. 

8. A trónharcok-2. 

9. A trónharcok-3. 

10. László és Kálmán kora 

11. Kálmántól II. Gézáig 

12. Az Árpádok déli terjeszkedése 

13. Az Árpádok és az orosz fejedelemségek 

14. II. Gézától III. Béláig 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A hallgatók az utolsó órán zárthelyi dolgozatot írnak: előre megadott történeti topográfiai 

ismeretekből egy vaktérképet töltenek ki. A zárthelyi teljesítése és az azon való megfelelés 

előfeltétele a kollokviumra bocsátásnak. Értékelése: max. 30 pont, min: 23 pont, megfelelt/ nem 

felelt meg. A meg nem felelt a szóbeli vizsgán új topográfiai dolgozatot ír a kollokvium 

részeként. Ha itt sem felel meg, kollokviuma elégtelen, ha megfelel, elkezdheti a szóbeli vizsgát.  

A kollokvium szóbeli vizsga, amelynek során a hallgatók az előre magkapott tételek közül egyet 

húznak, ezt fejtik ki. A kifejtett tételek és az azok kapcsán feltett kérdésekre adott válaszokat a 

vizsgáztató röviden szóban értékeli.  

Kötelező irodalom: 

Kristó Gyula: Magyarország története 895-1301. Bp. Osiris, 1998. 

Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. főszerk.: Székely György, Bp. 

Akadémiai, 1987. 

Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik. Bp., MTA TTI, 1997. 

Gábor Varga: Ungarn und das Reich vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. München, Ungarisches 

Institut, 2003. 
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Képes Krónika ford. Geréb László, Bp. 1978. vagy ford: Bollók János, 2004. 

Ajánlott irodalom: 

A.A.Vasiliev: History of the Byzantine Empire. 1958. University of Wisconsin 

Press, https://muse.jhu.edu/book/31109  

Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Athenaum, Bp. 1899. 

1984.(reprint) 

Makk Ferenc: A tizenkettedik század története. Bp. Pannonica, 2000. 

Font Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek, Szegei Középkorász Műhely, Szeged, 

2005.  (Szegedi középkortörténeti könyvtár) 

Az államalapítás korának írott forrásai. Szerk. Kristó Gyula, Szeged, Szegedi Középkorász 

Műhely, 1999. (Szegedi középkortörténeti könyvtár) 

Írott források az 1050-1116 közötti magyar történelemről. Szerk.: Makk Ferenc, Thoroczkay 

Gábor. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2006. (Szegedi középkortörténeti könyvtár) 

 

Tantárgy neve: 

Források Magyarország középkori történetéhez 

Tantárgy Neptun kódja: BTOTOR3N06 

Tárgyfelelős intézet: ME BTK TTI 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Süttő Szilárd, egy. docens 

Közreműködő oktató(k):  

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: nincs 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: nappali 

Tantárgy feladata és célja: 

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. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató legyen tisztában a történettudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és 

értelmezési módszereivel. 

képesség: A hallgató képes átlátni a nemzeti identitásképző diskurzusok felépítését, működését, 

és kulturális és történeti jelenségeket európai kontextusban értelmezni. 

attitűd: A hallgató törekedjen történeti tudásának folyamatos fejlesztésére. 

autonómia és felelősség: A hallgató képviselje tudatosan azon módszereket, amelyekkel a 

történettudomány területén dolgozik, és fogadja el más tudományágak eltérő módszertani 

sajátosságait. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

 Gyakorlat: 
1.  A magyar medievisztika forrásbázisának általános bemutatása. 

2.  A tárgyi emlékek felhasználása. 

3.  A képes ábrázolások hasznosítása. 

4.  A hazai krónikairodalom általános jellemzői. 

5.  A magyar történet külföldi elbeszélő forrásai. 

6.  Geszták. 

7.  Törvényhozási emlékek és történeti jelentőségük. 

8.  Legendák. 

9.  Humanista történetírás. 

10.  A magyar oklevélkiadás helyzete, feladatai. 

11.  Az oklevélkeltezések problémái és felhasználhatóságuk. 

12.  A részletes narratiók jelentősége, hitelessége és eredete. 

13.  Összefoglalás. 

14.  Zárthelyi írása. 
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Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az órákon való aktív részvétel a kurzus végén írt 

zárthelyi dolgozaton alapuló, elégtelennél jobb kalkuluson eggyel javíthat. 

Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

A félév végi zárthelyi dolgozat ötfokozatú értékelésének szintjei a következőképp határolódnak 

el: 50% és ez alatt elégtelen, 51–60% elégséges, 61–75% közepes, 76–90% jó, 91–100% jeles. 

A félév végi osztályzatot a félévközi munka a fent említett módon befolyásolhatja. 

Kötelező irodalom: 

– Kubinyi András: Bicellus. Adatok egy középkori fegyverfajta meghatározásához. In: Budapest 

Régiségei XXIII. (1973.) 189–192. 

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

Akadémiai Kiadó, 1973. (Irodalomtörténeti füzetek 79.) 

– 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. 

Ajánlott irodalom: 

– Bertényi Iván: Kódexirodalom: krónikák és geszták. In: Magyar művelődéstörténet. 

Szerkesztette Kósa László. Budapest, Osiris Kiadó, 1998. 115–122. 

– Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 

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

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

Középkorász Műhely–Gondolat Kiadó, 1992. 

– Kubinyi András: Die Rolle der Archäologie und der Urkunden bei der Erforschung des 

Alltagslebens im Spätmittelalter. In: Etudes historiques hongroises 1985. Budapest, 1985. 

(Responsables de la publication F. Glatz et E. Pamlényi.) I., 615–643. (–644.) 

– Süttő Szilárd: „Érdemdús” oklevelek. A részletező középkori magyar narratiók problémáihoz. 

In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerkesztette: Bárány Attila–

Dreska Gábor–Szovák Kornél. I–II. kötet, Budapest–Debrecen: ELTE BTK, 2014. I. kötet 187–

198. 

– Süttő Szilárd: „Falerarum … decor”. Zu einer Stelle des Liudprand von Cremona über die 

Rüstung der Ungarn im 10. Jahrhundert. In: Quaderni Vergeriani. Annuario dell’Associazione 

Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia „Pier Paolo Vergerio”, Duino Aurisina 

(Trieste), anno VI, n. 6, (2010) 10–15. 

– Süttő Szilárd: Uralkodói itineráriumok 1382–87-ből: Szakmai és etikai problémák C. Tóth 

Norbert itinerárium-készítésében. In: Gesta 2006 (VI. évf. 2. szám) 56–73. 

 


