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Az óra tartalmi ismertetése: 
A stúdium egyrészt feleleveníti az egyes történeti iskoláknak a historiográfiában és az általános 

kutatás-módszertanban megismert megközelítési módjait, metodikáját, másrészt a kora újkor 

módszertanára aktualizálja az alapozó ismereteket. A szemináriumon a szakirányos hallgatók 

megismerhetik az alapvető 15–18. századdal foglalkozó történettudományi munkákat, illetve 

történetírókat, a korszaknak a hagyományos és a modern történettudományban feltűnő problémáit és 

módszereit, diszciplínáit (historizmus, pozitivista módszerek, pénz- és ártörténet, mikrotörténet, 

„Alltagsgeschichte”, történeti demográfia és antropológia, várostörténet stb.). A korszak 

vizsgálatának módszereihez sajátos források kutatása is hozzátartozik (humanista történetírás, 

összeírások, gazdasági iratok, misszilisek, országgyűlési emlékek, emlékiratok, diplomáciai iratok 

stb.). A szemináriumon a hallgatók elsajátítják a források kezelésének, kvantitatív és kvalitatív 

elemzésének módozatait, a szakirodalom felhasználásának lehetőségeit. A szeminárium keretében 

levéltári órákra is sor kerül egyrészt a B.–A.–Z. Megyei Levéltárban, másrészt a Miskolci Egyetem 

Múzeumában és Levéltárában, hogy a hallgatók a helyszínen szerezzenek gyakorlatot a kutatás 

technikájában, s eredetiben ismerhessenek meg levéltári forrásokat. Ez a gyakorlat közvetlenül is 

felkészíti a hallgatókat a záródolgozati kutatásra, ugyanakkor szakdolgozati témájuk módszertanának 

megválasztásához, kidolgozásához is segítséget kapnak, s ezzel elméleti ismereteiket saját kutatói 

gyakorlatukra konvertálhatják. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

1-12. Az órákon történetírói módszerekről, alapvető kora újkori forrásokról esik szó. Minden 

hallgatónak egy témát kell választania, ehhez bibliográfiát és forrásjegyzéket készíteni. Az órákon az 

elméleti ismereteket gyakorlatban próbáljuk ki. 
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