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Az óra tartalmi ismertetése: 
A szeminárium célja, hogy az 1956-os forradalom eseménytörténetén túlmenően a hallgatókat, 

megismertesse az oral history módszertanával, s a témára vonatkozó főbb társadalomtörténeti 

művekkel. Másrészt az órán elsajátított módszertant maguk is alkalmazzák az órára készítendő 

szemináriumi dolgozat elkészítésénél.   

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Az oral history módszertana I. 

2. Az oral history módszertana II. 

3. Az oral history módszertana III. 

4. Történeti háttér: 1956-os forradalom története 

5. Történeti háttér: Felkelőcsoportok: Széna tér és Corvinisták 

6. Történeti háttér: Felkelőcsoportok: Tűzoltó utca és a VIII. kerület 

7. Történeti háttér: Megtorlás.  

8. Esettanulmányok az elbeszélt történelem témaköréből I. 

9.  Esettanulmányok az elbeszélt történelem témaköréből II. 

10.  Esettanulmányok az elbeszélt történelem témaköréből III. 

11.  Esettanulmányok az elbeszélt történelem témaköréből IV. 

12.  Hallgatói előadások. I 

13.  Hallgatói előadások. II 

 

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

 A szemináriumon való aktívan részvételen túl, minden hallgatónak kötelező egyrészt 

referátumokat tartania, másrészt minden kiadott szöveget elolvasnia, harmadrészt pedig saját 

kutatásáról beszámolnia. E kutatásnak a szeminárium tematikájából adódóan, egy saját 

interjúnak, és elemzésének kell lennie. Ezeket a Hallgatói előadások című órán kell 

prezentálnia 20-25 percben. Ezt megelőzően a minimum 15 oldalas (kb. 3 000n / oldal) 

elemző dolgozatot a szeminárium minden résztvevőjének el kell küldenie, mert a hallgatói 

előadásokat egy közös vita követi.   

 A jegyet egyrészt az aktív órai munka s főképpen a leadott saját kutatás és a megtartott 

előadás adja. 
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