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Az óra a gazdaság- és társadalomtörténet-írás folytonosan változó, elméletileg is fogékony kutatási 

módszereit mutatja be. Szól a modell-, illetve típusalkotásról, valamint a struktúrák alapjául szolgáló 

fogalmi konstrukciók a történetírói gyakorlatokat meghatározó használatáról. Majd a kvantitatív, 

statisztikai módszerek magyarországi meghonosodását, továbbá a faktor- és cluster-analízis kísérleteit 

szemlélteti. Ezt követően az óra az összehasonlító módszerről, annak illusztratív és analitikus 

típusairól szól, valamint a regionális és a lokális kutatásokban való alkalmazását emeli ki. Majd az 

újabb irányzatok közül a történeti antropológia, a mikrotörténelem, az Alltagsgeschichte módszertani 

sokszínűségét – szintén az európai és a hazai kutatásokból vett példák alapján – szemlélteti. Mindezt 

azonban nem normaként, hanem a konkrét, részben a hallgatók által szabadon választott témákhoz 

adaptálható, önálló kutatói készségek és gyakorlatok kialakításának eszközeként kívánja bemutatni. 

Ezáltal az óra kapcsolódik a szakdolgozati szemináriumhoz. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

1. Forrásfajták és a kritikai módszer története  

2.  Strukturalizmus és modellalkotás 

3.  Kvantitatív, statisztikai módszer 

4.  A komparatív módszer lehetőségei 

5. A tény történetírói fogalma  

6.  Az oral history 

7-12. Hazai és nemzetközi társadalomtörténeti kutatások módszertani bemutatása  

  

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 

1. A forráskritika 

2. A „tudományos” történetírás fogalma 

3.A tény történetírói fogalma 

4. Az összehasonlító módszer lehetőségei 

5. Az oral history 
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