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Az óra tartalmi ismertetése: 

 

A tantárgy mindenekelőtt a történelem segédtudományai fogalom nemzetközi és a hazai 

történetírásban elterjedt használatáról, az ezzel kapcsolatos vitákról és eltérő értelmezésekről szól. Ezt 

követően a ma már „hagyományosnak” tekintett segédtudományokat, illetve azokat az 

aldiszciplínákat mutatja be, melyek szemlélete és módszertana a történeti tudás részévé vált, s ezt 

konkrét példákkal, az új- és jelenkorra vonatkozó újabb kutatási eredményekkel illusztrálja. A kurzus 

további, az említettekkel összefüggő célja, hogy bevezetést adjon a 19-20. századi források 

tanulmányozásába.  

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 

 1. A segédtudományok fogalma, használata 

2. Falerisztika, insigniológia 

3. Genealógia 

4. Archontológia, prozopográfia 

5-6. Hely- és személynévtan 

7-8. Történeti demográfia 

9-10. Történeti földrajz 

11-12. Történeti ökológia 

 

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 

1. A genealógia kialakulás és forrása Magyarországon 

2. Mutassa be a prozopográfiai módszert 

3. A történeti földrajz tárgya, korszakai Magyarországon 

4. Történeti demográfiai kutatások Magyarországon 

5. Irattan, a polgári korszak iratkezelése 

Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.): 
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Bertényi Iván (szerk.): A történelem segédtudományai. Bp. 2001. 

Kállay István (szerk.): A történelem segédtudományai Bp. 1986. 

Bódy Zsombor-Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Bp. 2003. (Történeti 

demográfia és Történeti földrajz fejezetek.) 

Ajánlott irodalom: 

R. Várkonyi Ágnes: Pelikán a fiaival. Bp. 1992. 

Karády Viktor – Kozma István: Név és nemzet. Bp. 2002. 

Bögre Zsuzsa: Élettörténeti módszer elméletben és gyakorlatban. Feldolgozási javaslat és illusztráció. 

Szociológiai Szemle, 2003. 1. 155-168. 

Laczkó Mihály: Individuális és kollektív biográfia. Századvég, 1999. 12. 97-103. 

 

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

 

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



1. Mit jelent a nova manipulatió? 

2. Mi az akta? 

3. Mivel foglalkozik az insigniológia? 

4. Mutassa be röviden az államismereti iskolát 

5. Soroljon 19. századi statisztikusokat 

6. Mi az ökoszisztéma? 

7.  Mi a bulla? 

8. Mutassa be az erdélyi fejedelmi jelvényeket 

9. Soroljon fel kitüntetéseket a 19-20. századból 

10. Mivel foglalkozik a paleográfia? 

 


