
 

Tantárgy neve: Szakmuzeológiai forrásismeret Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e100% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az előadás először a fontosabb forrásfajtákról, a kategorizálásról, a történeti és a néprajzi 

forráshasználat és a forráskritika főbb jellemzőiről, a forráskiadás módszertanáról (archeográfia) és a 

forráskiadványokról ad áttekintést. Majd a különböző történeti korszakok fontosabb levéltári forrásait 

(a törvényhozás, az állami és a helyi közigazgatás, a falusi önkormányzatok iratai, az 

igazságszolgáltatás iratai, intézmények, testületek és egyesületek iratai), valamint az eddigi néprajzi 

kutatásokban előtérben lévő, részint a paraszti „irattárakban” és a helyi egyházi irattárakban megőrzött 

iratokat mutatja be (hagyatékok, végrendeletek, házassági szerződések, parafernum-levelek, 

inventáriumok, anyakönyvek, presbiteri jegyzőkönyvek stb.) Az előadás a leíró és a matematikai 

statisztika, a helyi és az országos sajtó, a naplók, levelezések és memoárok, továbbá a modern kor 

„vívmányainak” (hangszalag, fénykép, film) – ugyancsak a néprajzi kutatások tematikáihoz, 

szemléletéhez és módszertanához igazodó – bemutatásával zárul.    

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Fülemile Ágnes-Kiss Réka (szerk.): Történeti forrás-néprajzi olvasat. Bp. 2008. ISBN 

9789632360454 

2. Balogh István: A néprajzi kutatás levéltári forrásai. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 

Évkönyve, 1977. 4.sz. 

3. Kocsis Gyula: Hagyatéki iratok. Cegléd 1755-1820. Cegléd 1997. ISBN 9638317051 

4. Sándor Pál: Birtokrendezési periratok. Bp. 1973. ISBN 05790001775543 

5. Belényesy Márta: Beregi falutörvények a XVIII. század fordulójáról. Néprajzi 

Közlemények 1957. 1-2.sz.  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) Tudása 
- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő 

műfajait és azok szabályrendszerét. 

- Tisztában van a néprajztudomány aktuális kutatási kérdéseivel, elemzési és értelmezési módszereivel. 

b) Képességei 
- Képes a kulturális, illetve társadalmi kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére. 

- Képes összefüggő néprajzi szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt 

szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok) megértésére, 

értelmezésére. 

c) Attitűdjei 
- Feladatokhoz kapcsolódóan folyamatosan fejleszti szövegértési és szövegprodukciós készségét. 



- Átlátja szakterülete legfontosabb problémáit, a nézőpontok közötti különbségeket. Nyitott a problémák 

kutatáson alapuló megoldása iránt. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Kialakít olyan történetileg és politikailag koherens egyéni álláspontot, amely segíti önmaga és környezete 

fejlődését, tudatosodását. 

- Felelősséget vállal anyanyelvű és idegen nyelvű szakmai szövegeiért, tudatában van azok lehetséges 

következményeinek. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Pozsony Ferenc DSc, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Csíki Tamás 

PhD, dr.habil., egyetemi docens, tudományos főmunkatárs 

 


