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szeminárium Gyakorlati jegy  2 3 - 

Az óra tartalmi ismertetése: 
A kurzus célja a hallgatók megismertetése a hadtörténetírás fő irányzataival, iskoláival, a 

hadtörténetírás forrásaival és módszereivel, s ezzel felkészíti a hallgatókat az önálló tudományos 

kutatómunka végzésére. A szeminárium egyben a szakdolgozati szeminárium előkészítésének 

feladatát is betölti, amennyiben a számonkérés „testre szabottan” – az egyes hallgatók választott 

témájához is igazodva – már tartalmazza a szakdolgozati téma metodikai kérdéseit. Tárgyaljuk a 

hadtörténet sajátos forrásait képező tárgyi képi (fotó-) gyűjteményeket, a militaria-anyag muzeológiai 

kérdéseit, illetve a hadi levéltárak, a hadtörténetre vonatkozó levéltári fondok, archívumok, 

adatbázisok kutatásának módszereit. A hallgatók a gyakorlatban is megtanulják az esszé, a 

tudományos értekezés, a prezentáció stb. készítésének módszereit. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. A hadtörténetírás rövid története, fő irányzatai és iskolái. 

2.  A hadtörténeti kutatás alapvető forrásai (szakirodalom, memoárok, levéltárak, tárgyi 

gyűjtemények, stb.), illetve ezek feltárásának gyakorlati, módszertani szabályai és módszerei. 

3. Az esszé, a tudományos értekezés, a prezentáció sajátságos műfajai, ezek készítésének 

módszertani kérdései.  

4 - 6. összevontan: gyakorlati foglalkozás a MH Hadörténeti Intézet és Múzeumban (Bp.), 6 

órában -     ismerkedés az Intézmény levéltári, muzeológiai, könyvtári, térképtári, stb. 

gyűjteményeivel, ezek kutatásának lehetőségével és módszereivel, valamint hasznosításával – 

helyi szakemberek segítségével. 

       

      7 – 12. A szemináriumon részt vevő hallgatók beszámolója választott szakdolgozati témájuknak 

megfelelően az alkalmazható, illetve alkalmazott metodikáról.  

  

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
Aktív órai jelenlét, szemináriumi dolgozat beadása. 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

1. ÁGOSTON Gábor: Történetírás és hadtörténetírás. Gondolatok a professzionális és népszerű 

angolszász hadtörténetírásról = Hadtörténelmi Közlemények 2006/4. 524–537. 

2. GUNST Péter: A magyar történetírás története (Történelmi Kézikönyvtár). Csokonai Kiadó, 

Debrecen, 2000 

3. Fond- és állagjegyzék. A Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok. 

(Hadtörténelmi levéltári kiadványok). Szerk.: SZIJJ Jolán. HITLM, Budapest, 1997 

 

Ajánlott irodalom: 
1. Aczel, Richard: Hogyan írjunk esszét? (Ford. Szegedy-Maszák Anna), Osiris Kiadó, Bp., 

2006. 

 

2. Eco, Umbert: Hogyan írjunk szakdolgozatot, Kairosz Kiadó, Bp., 2005. 

 

3. Majoros Pál: Kutatásmódszertan avagy: hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? 

Módszertani tananyag … n Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997. 



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

 

 


