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Az óra címe angol nyelven: 

Research methodology 

Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal 
együtt): 

 

Az óra típusa 
(előadás, 
szeminárium, 
gyakorlat): 

Beszámolási 
kötelezettség 
(gyak.jegy, 
kollokvium) 

Heti óraszám: Kreditérték: 
Előfeltétel 
(kóddal): 

szeminárium gyak. jegy 2 3  

Az óra tartalmi ismertetése: 
A tantárgy célja a történeti megismerés legfontosabb fogalmainak elsajátítása a BA-
képzésben szerzett ismeretekre alapozva, így a hallgatók képessé válnak az önálló 
kutatómunkára, s felkészülnek a szakirányok diszciplináris kutatás-módszertani kurzusára. 
A tárgy tematikája: a történeti megismerés alapjai; a legfontosabb forrástani és forrás-
feldolgozási módszerek; a kutatómunka megtervezésének és megvalósításának 
menetrendje; a közgyűjteményekben való tájékozódás; a bibliográfia-készítés és 
elektronikus adatbázis-építés során megszerzett ismeretek kibővítése és hasznosítása, a 
tudományos értekezés formái (értekezés, tanulmány, szakcikk, esszé, prezentáció stb.). A 
hallgatók a történeti szakirodalomban ránk hagyományozott tudással, az episztemológia és 
a metodológia alapvető ismereteivel, azok rendszerezési képességével konkrét történeti 
ismeretanyag alapján úgy szereznek ismereteket, hogy a megismerés alapvető 
jelenségeinek elsajátításán túl képessé váljanak a következtetések differenciált levonására, 
a pontatlan megfigyelés, a helytelen következtetés és a túlzott általánosítás jelenségeinek 
értelmezésére, a történelmi információk altruisztikus illetve személyes, nemzeti stb. 
elfogultságból fakadó torzulásainak felismerésére és értelmezésére. Tanulmányaik során 
önálló esszében kell beszámolniuk a történelmi megismerés értelmezéséről, konkrét, 
választott kutatási program alkotásáról, a lehetséges forráskritikai észrevételek 
megfogalmazásának képességéről. 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

1.  A tudományos kutatás indítékai, a történelmi múlt tudományos illetve hétköznapi 
értelmezése. 

2.  Az elmélet és a kutatás modelljei.  
3.  Az elméletalkotás útjai, a történettudományi megismerés induktív jellege. 
4.  Okság és determinizmus. 
5.  A történetírás etikai problémái. 
6.  A következtetés levonásának szükséges és elégséges feltételei. 
7.  Kutatási terv készítése. 
8.  Konceptualizálás.  
9.  Forrásismeret és forráskritika „haladóknak”.  
10.  Bibliográfiakészítés és szakirodalmi hivatkozások. 
11.  Elektronikus adatforrások keresése, rendszerezése és létesítése. Könyvtári 

tájékozódás és internethasználat. 
12. Fénykép- és mozgókép mint történeti forrás metodikája. A forráskiadás, sajtó alá 

rendezés alapismeretei. 
  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 

1. A tudományos kutatás indítékai stb. 
2. Az elmélet és a kutatás modelljei 
3. A történetírás etikai problémái  
4. Kutatási terv készítése 
5. Bibliográfiakészítés és szakirodalmi hivatkozások 

 



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

kollokvium 

Kötelező irodalom (max. 3 tétel): 

Babbie, Earl, A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 20036 
Szekeres A., (szerk.): A történész szerszámosládája. L’Harmattan– Atelier, 2003. 
Bódy Zs., A mikrotörténelem haszna nagy társadalmi csoportok kutatásában = Századvég 
1999. Tél. 39–57. 

Ajánlott irodalom: 

Cserné Adermann G., A tanulás- és kutatásmódszertan alapjai. JPTE FEEFI, Pécs, 1999 
Fazekas Cs., Bevezetés az újkori magyar történeti források tanulmányozásába. Miskolc, 
2001. www.uni-miskolc.hu/bolfazek/forras.htm 
A történeti források kiadásának módszertani kérdései; Történeti források a XX. századról = 
Fons VII [2000]/1. VIII [2001]/2. 
Gyurgyák J., Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Budapest, 1996 
Moksony F., Gondolatok és adatok. Társadalomtudományi elméletek empirikus ellenőrzése. 
Osiris, Budapest, 1999 
Szabó K., Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Budapest, 20012 

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

 

Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés): 

Nincs írásbeli! 

 


