
Kedves Kollégisták! 
 
A néprajzi szeminárium ebben a félévben egy kisebb metamorfózist szenved el, mert a tavalyi 
csapat 50%-a eltávozik az etnográfia egyik fellegvárába – Clausenburg! (Hajrá Évi!) 
 
Remek ajánlatunk van azonban erre a félévre is, fıleg azoknak, akiket érdekelnek régmúlt idık 
emberei, szokásai, a történelem egy kicsit másként mint ahogy megszoktuk. A szeminárium így 
tulajdonképpen azt is bemutatná, hogy mit csinál a néprajzos, ha nem Mari nénit faggatja a népi 
élet rejtelmeirıl faluról falura, valamint hogy a különbözı tudományok (néprajz, antropológia, 
történettudomány, nyelvtudomány) hogyan nyúlnak a történeti forrásokhoz, milyen újabb 
irányok és eredmények vannak. 
 

Tematika és olvasmányok: 
 
1. Bevezetés a történetírás modern irányzataiba – A kezdet: az Annales-iskola 
Mit jelentett a halál ıseinknek?  (Veress Daniel) 
 
ARIÈS, Phililippe: A halállal szembeni attitődök In: Uı: Gyermek, család, halál. 
Tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1987. 351–413. 
 
2. Mikrotörténelem és pszichohistória (Gyıri Anna) 
 
DAVIS, Natalie Zemon: Martin Guerre visszatérése. Osiris, Budapest, 1999 
vagy 
PEIRCE, Leslie: “Fatma’s Story” In: Uı: Morality Tales: Law and Gender in the Ottoman Court of 
Aintab. Berkeley: University of California Press, 2003. 351-374. 
és 
LACKÓ Mihály: Halál Párizsban, Grünwald Béla történész mővei és betegségei. Budapest, Magvetı, 1986. 
 
3. Történeti pragmatika – Hogyan beszéltek a boszorkányok a kora újkori Debrecenben? 
(Ilyefalvi Emese)  
 
KRISTÓF Ildikó: „Ördögi mesterséget nem cselekedtem”. A boszorkányüldözés társadalmi és kulturális háttere 
a kora újkori Debrecenben. Ethnica, Debrecen, 1998. 89-100. 
 
4. Történeti antropológia (Gyıri Anna) 
 
GINZBURG, Carlo: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Európa, Budapest, 
1991. 214-232. 
vagy 
DARNTON, Robert: A nagy macskamészárlás. In: Uı: Lúdanyó meséi és más tanulmányok. General 
Press Kiadó. 88-114. 
 
5. Történeti néprajz és mentalitástörténet 
Mit gondoltak a férfi és a nı szerepérıl a reformkori Debrecenben?  (Ilyefalvi Emese, 
Veress Dániel) 
 
SZ. KRISTÓF Ildikó: Statisztikák, használatok, olvasatok. Az írni-olvasni tudás történeti kutatásának 
forrásairól és módszereirıl (16-18. század), In: KISS Réka – FÜLEMILE Ágnes (szerk.) Történeti forrás 
– néprajzi olvasat, Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi értelmezésének 



lehetıségei, Documentatio Ethnographica 23, L’Harmattan – MTA Néprajzi Kutatóintézete, 
2008. 209-225.  
 
MÁTAY Mónika: A cívisek erkölcse, a prédikátor erkölcse In: Törvényszéki játszmák. Válás 
Debrecenben 1793-1848, Csokonai, Debrecen, 2006. 128–160. 
 
A szeminárium felépítése: az irányzat és módszer általános bemutatása után, konkrét példákon 
keresztül szakmai beszélgetés az adott témáról. 
 
Ebben a félévben is összesen öt (120 perces) alkalom lesz, a jelentkezıkkel egyeztetve. (Egyelıre 
a csütörtök estét javasoljuk, febr. 24., márc. 3., 10., 17., máj. 5.)  
 
A szeminárium teljesítéséhez minden alkalomra egy rövid, ám annál izgalmasabb, olvasmányos 
cikket kell elolvasni. (A szövegeket szkennelve és a könyvtárban fénymásolt példányban is 
elérhetıvé tesszük!) 
 

 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 


