
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Történelem és Filozófia Kar 

1.3  Intézet Magyar Történeti Intézet 

1.4 Szakterület Történelem 

1.5 Képzési szint Mesteri (MA) 

1.6 Szak / Képesítés A kulturális örökség kutatása és hasznosítása / Master’s Degree 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Szövegek és értelmezések. Magyar paleográfia (HMM1315) 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve - 

2.3 A szemináriumért felelős tanár 

neve 

Dr. Lupescu Mária-Magdolna egyetemi docens 

2.4 Tanulmányi év II 2.5 Félév 3 2.6. Értékelés 

módja 

Vizsga 2.7 Tantárgy 

típusa 

Szaktantárgy/ 

kötelező 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 2 melyből: 3.2 előadás - 3.3 szeminárium/labor 2 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 28 melyből: 3.5 előadás - 3.6 szeminárium/labor 28 

A tanulmányi idő elosztása: óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 30 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 20 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 28 

Vizsgák 6 

Más tevékenységek: ..................  

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 70 

3.8 A félév össz-óraszáma 28(fizikai)+70 (konven.) = 98 

3.9 Kreditszám 5 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi • ajánlott a magyar forrásnyelv tantárgy alapképzésen való hallgatása 

4.2 Kompetenciabeli • a magyar nyelv ismerete erősen ajánlott 

• hasznos a latin nyelv ismerete 

 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

• - 

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

• 70%-os jelenlét kötelező 

• a szemináriumi könyvészet ismerete kötelező 

• aktív részvétel 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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 • a módszerek helyes használata a szakmán belül 

• történelmi tények megállapítása a források alapján 

• fogalmi és tárgyi ismeretek elsajátítása 

• a tárgy ismeretéhez szükséges módszerek elsajátítása 

• képesség az elsajátított információk továbbadására írásban és szóban 
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• a történelmi események elemzése, megfelelő értékelése, kontextusba helyezése 

• esettanulmányok feldolgozása és értékelése 

• az elsajátított alapismeretek felhasználása más, a történelemmel rokon szakterületek 

helyzeteinek, eseményeinek leírásában 

• a szakmai feladatok teljesítése a tudományos etika szabályainak betartásával 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

 

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
• Jelen tantárgy célja, hogy a mesterképzős hallgatók számára alapvető 

paleográfiai ismereteket nyújtson. Mind a történészek, mind a 

levéltárosok, könyvtárosok, de akár a művészettörténészek és a 

régészek munkájához is nélkülözhetetlen az írott, eredeti források 

elméleti és gyakorlati ismerete, amihez alapvető fontosságú, hogy a 

hallgatók az iratok nyelvében, nyelvezetében és a paleográfiai 

ismeretekben jártasak legyenek.  

• Miután az országos, a területi és a szaklevéltárakban a kora újkortól 

jelentkeznek számottevően a magyar nyelvű források, ezért 

elsősorban az ebből a korból (16-18. század) származó forrásokkal 

ismerkedhetnek meg a hallgatók.  

• Emellett az is fontos, hogy a hallgatók lehetőleg minden olyan 

intézmény működését megismerjék, amelyek fontos szerepet 

játszottak a későbbi gyakorlat szempontjából az iratkibocsátás terén 

(királyi kancellária, erdélyi fejedelmi kancellária, hiteleshely, 

vármegye, város (mezőváros), egyház és magánszemélyek) 

• A tantárgy lehetőséget nyújt a magyar művelődéstörténeti ismeretek 

bővítésére (könyvtártörténet, írásfejlődés, a nyomdászat története). 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

• Az inkább gyakorlati jellegű órák célja az, hogy a hallgatók az 

eredeti iratok másolatát betűhíven képesek legyenek átírni (a 

rövidítéseket külön jelöléssel feloldják, a sorok tagolódását, az 

eredeti központozást, valamint a kis- és nagybetűket megtartják), az 

átírt szöveget regesztával ellátni, és a keltezést feloldani. 

• Sajátos célkitűzés az adott forrás elemzési képességének elsajátítása, 

a társadalmi, politikai, gazdasági és egyházi/vallási élettel 

kapcsolatos aspektusok feltárása 

• A végső cél, hogy a hallgató elolvasni, megérteni és feldolgozni 

tudja az olvasott korabeli magyar nyelvű szöveget. 



8. A tantárgy tartalma 

 

8.1 Előadás Didaktikai 

módszerek 

Megjegyzések 

   

Könyvészet 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai 

módszerek 

Megjegyzések 

1. TÉMA: Bevezetés - a paleográfia, mint történeti 

segédtudomány meghatározása; az írás és paleográfia 

kapcsolata; a paleográfia története, a modern 

paleográfia születése; az iratok íróanyaga; az iratok 

készítéséhez szükséges írószerek és íróeszközök 

bemutatása 

Bemutatás, 

beszélgetés 

 

2. TÉMA: a magyar nyelv és írás kapcsolata; a 

történeti nyelvészet kialakulása; a magyar nyelv 

finnugor származásának tétele; a magyar nyelv 

történetének régi és új korszakolása; a nyelvtörténeti 

korszakok jellemzői 

Kommunikáció, vita  

3. TÉMA: Kereskedésre vonatkozó iratok: 

Bornemissza Anna utasítása a fogarasi vásárbírák 

számára, a fogarasi borbírák instructiója (Fogarasi 

református egyházközség levéltára az Erdélyi 

Református Egyházkerület Levéltárban) 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

4. TÉMA: Céhekre vonatkozó iratok: Kolozsvár 

városának a mészáros céhre és mesterekre vonatkozó 

végzései (KmOL Kolozsvár város levéltára, 

Közgyűlési jegyzőkönyvek) 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

5. TÉMA: Céhekre vonatkozó iratok: Báthori 

Zsigmond engedélye mészáros céh megszervezésére 

Gyulafehérvárott és a fogarasi mészárosok 

rendtartása (MOL F 2. XXII. p. 227-230, Fogarasi 

református egyházközség levéltára az Erdélyi 

Református Egyházkerület Levéltárában) 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

6. TÉMA: Belváry Ferenc, Báthori István és 

Nádasdy Márton különböző csatákról szóló 

leveleinek olvasása, átírása, kivonataik elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

7. TÉMA: Sombory Benedek és Mihály záloglevelei, 

Péter deák és Bagdi György különböző csatákról 

szóló leveleinek olvasása, átírása, kivonataik 

elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

8. TÉMA: Paksy Kata kelengyelajstromának és 

Báthori Anna ingóságainak olvasása, átírása, 

kivonataik elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

9. TÉMA: Mikola Imre, Farkas és Pál levelei a báró 

Jósika család levéltárából (Erdélyi Nemzeti Múzeum 

Levéltára a Kolozsvári Állami Levéltárban) 

(fényképek) 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

10. TÉMA: Vér András és Suky István 

menedéklevelének, valamint Várday Aladár és 

Corvin János leveleinek olvasása, átírása, kivonataik 

elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

11. TÉMA: Cseh István, Bodó Ferenc és Pókai 

Sárosi János végrendeleteinek olvasása, átírása, 

kivonataik elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 



12. TÉMA: Báthori Anna és Drágffy János két 

nyugtájának, Dóczy Ferenc kötelezvényének, 

valamint Ethele Ferenc osztálylevelének olvasása, 

átírása, kivonataik elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

13. TÉMA: Drágffy Mária kelengyelajstromának és 

Tomori Pál javai jegyzékének olvasása, átírása, 

kivonataik elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 

14. TÉMA: Thurzó Elek, Telegdi Fruzsina és 

Kanizsai Orsolya szerelmes leveleinek olvasása, 

átírása, kivonataik elkészítése. 

Írásgyakorlat, 

forráselemzés 

Fénymásolatok, 

kézikönyvek 
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával 

 

• szakmai nyelv, anyanyelv uralma 

• elemzés hatékonysága 

• interdiszciplinaritás 

• kommunikációs készség fejlesztése 

 

10. Értékelés 

 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a 

végső jegyben 

10.4 Előadás     

10.5 Szeminárium / Labor Átírási készség Írásbeli vizsga 40% 

Átírt szöveg értelmezése Írásbeli vizsga 20% 

Fogalmi és tárgyi ismeret Írásbeli vizsga 20% 

Egyéni munka A félév végén írásban 

leadott dolgozat egy 

20% 
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http://mek.oszk.hu/16900/16923/16923.pdf


előzetesen megbeszélt téma 

kapcsán 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

•  min. 70%-os aktív jelenlét 

• alapvető paleográfiai fogalmak ismerete 

• dátumfeloldás 

• közepes nehézségű szöveg átírása és értelmezése 

 

Kitöltés dátuma: Kolozsvár, 2020. március 18.                          

 

                                                                               Szeminárium felelőse 

                                                                                                               

                                                                                                       Dr. Lupescu Mária egyet. docens 
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