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Saját kutatásuk

1. Mi a kutatási témájuk? = Miről írnak?

2. Mi a kutatási kérdésük? = Milyen kérdésre keresik a választ?

3. Milyen módszertannal válaszolják azt meg?

Miből áll a kutatási tevékenységük? Mit tesznek, mielőtt írnának?



1. A témától a kérdésig… és tovább

ismétlés (?)



Témaválasztás

Ez a kérdés legyen:

• Pontosan megfogalmazva

• Körülhatárolva

A megválaszoláshoz vezető út legyen:

• Pontosan megfogalmazva

• Körülhatárolva

+ Reális

Ne egy témá ról írjanak, 

hanem

egy kérdés t válaszoljanak meg.

Ezek alapján gondolkozzanak a témájukon.



Ne ragadjunk le a témánál!

Mi érdekel?

Mit szeretnék 
megválaszolni?

Hogyan 
jutok el a 

válaszhoz?

Mi a 
válasz?

A válasz révén 
többet tudok?



A kérdés három szintje

1. Milyen (tágabb / szűkebb) téma érdekel engem?

• Miért érdekel engem? Személyes motiváció (önismeret fontos, de nem tartozik másra)

• Miért érdemes ezzel foglalkozni? Tudományos indok, társadalmi haszon

2. Mi az a kérdés, amit meg szeretnék válaszolni?

Jól megfogható legyen. Javaslat: 

1. Hipotézis bizonyítása vagy cáfolata (= eldöntendő kérdés: igaz-e, hogy…);  vagy

2. Olyan kérdés, amelyre a lehetséges válaszok halmaza előre meghatározható

+ A kérdés minden szava jól definiált fogalom

3. Mi az a kérdés, amit meg tudok / meg fogok válaszolni?

• A rendelkezésre álló idő, eszközök, könyvtár, anyagi források… figyelembevételével



A kutatási kérdés
Kérdőszó Válasz a következő halmazból

Ki? { a lehetséges személyek halmaza }

Mennyi? { a lehetséges számok halmaza }

Mikor? { a lehetséges időpontok halmaza }

Milyen színű? { a lehetséges színek halmaza }

Igaz-e az, hogy? { igen, nem }

Miért? ???

Hogyan? ???

H IPOTÉZIS



Operacionalizálhatóság — néhány játékpélda

HÁTTÉR: Az irodalom és a politika kapcsolata

TÉMA: [Mi volt] Petőfi Sándor szerepe 1848. március 15-én

KÉRDÉS: Vajon elszavalta Petőfi március 15-én a Nemzeti dalt?

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: A PIM-ban lévő iratokban találunk-e bizonyítékot?

KUTATÁSI MÓDSZER: A PIM-ban lévő iratok áttanulmányozása

{ igen, nem }



Operacionalizálhatóság — néhány játékpélda

HÁTTÉR: Gender-viszonyok a vallásokban

TÉMA: [Miből állt] a nő szerepe a hagyományos zsidóságban

KÉRDÉS: Mikor változott meg a nők zsinagógába járási szokása?

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: Női imák a koraújkori jiddis memoárirodalomban?

KUTATÁSI MÓDSZER: „Random” jiddis memoár-minta áttanulmányozása

{ 1700, 1770, 1820… }



Példa: bővebben ld. http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf pp. 19-35.

HÁTTÉR: Bibliai héber mondattan

TÉMA: Milyen szerepe van a szórendnek a Héber Bibliában?

KÉRDÉS: Mi a bibliai héber [X definíció szerinti] alapszórendje?

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: 1Mózes narratíváiban mi a főmondatok szórendje?

KUTATÁSI MÓDSZER: 1Mózes narratíváiból összegyűjtöm a főmondatokat.

{ VSO, SVO, SOV… }

http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf


Példa: bővebben ld. http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf pp. 19-35.

HÁTTÉR: A klasszikus és a kései bibliai héber különbsége

TÉMA: Megváltozott a constr. szerkezet funkciója a fogság után?

KÉRDÉS: Mely tankönyvi funkciók találhatók a klassz., ill.a kései héberben?

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: 1Kir. 1–5-ben és Eszt. 1–5-ben a constructusos szerk.
tankönyvi kategóriái közül mely funkciókra találunk példákat?

KUTATÁSI MÓDSZER: Kategorizálom a constr. szerk-eket 1Kir. 1–5 és Eszt. 1–5-ben

{ possessive, relationship, gen. obj, gen. subj,… }

http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf


HÁTTÉR

TÉMA

KÉRDÉS

OPERACIO-
NALIZÁLT 
KÉRDÉS

KUTATÁSI 
MÓDSZER

A kutatási 
folyamat első fázisa: 
eljutni olyan kutatási 

kérdéshez, amely 
alkalmas módszerrel 
operacionalizálható.

Időigényes folyamat, 
a témavezető 

és a témavezetett 
interakciójával.

Néha a már megkezdett 
kutatás során is szükségessé 

válik visszalépni, azaz 
újragondolni és finomítani, 

pontosítani a kutatási kérdést.



Egy cikk, dolgozat „hatos szerkezete”

V i s s z a c s a t o l á s

A  k é r d é s  m e g v á l a s z o l á s a

E r e d m é n y e k

M ó d s z e r

K u t a t á s i  k é r d é s

H á t t é r,  t é m a



Példa: bővebben ld. http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf pp. 19-35.

HÁTTÉR: Bibliai héber mondattanról többet tudtam meg.

TÉMA: A szórendnek fontos szerepe van a Héber Bibliában.

KÉRDÉS: A bibliai héber [X definíció szerinti] alapszórendje valószínűleg VSO.

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: 1Móz. narratíváiban a főmondatok szórendje VSO.

KUTATÁSI MÓDSZER:        1Móz. narratíváiból összegyűjtöttem a főmondatokat.

{ VSO, SVO, SOV… }

http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf


Példa: bővebben ld. http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf pp. 19-35.

HÁTTÉR: A klasszikus és a kései bibliai héber különbözik egymástól.

TÉMA:  Igen, valószínűleg megváltozott a constr. szerk. funkciója a fogság után.

KÉRDÉS: A tankönyvi funkciók használata valószínűleg eltérő a klassz., ill.a kései hb-ben.

OPERACIONALIZÁLT KÉRDÉS: 1Kir. 1–5-ben és Eszt. 1–5-ben a constructusos szerk.
tankönyvi kategóriái közül különböző funkciókra találtam példákat.

KUTATÁSI MÓDSZER:      Kategorizáltam a constr. szerk-eket 1Kir. 1–5 és Eszt. 1–5-ben.

{ possessive, relationship, gen. obj, gen. subj,… }

http://birot.web.elte.hu/trening/TDK-kutatas.pdf


A válasz és…

• Megvan a téma és a módszertan, a kutatási kérdést operacionalizáltuk…

• „Végrehajtottuk a kutatást”: 

primer adatok és azok elemzése, értelmezése.

• Vajon tudunk választ adni a kutatási kérdésre? 

• A lehetséges válaszok halmazának egyik eleme:

❑ „Igen”

❑ „42”

❑ „Petőfi Sándor”



A válasz és annak relativizálása

• Megvan a téma és a módszertan, a kutatási kérdést operacionalizáltuk…

• „Végrehajtottuk a kutatást”: 

primer adatok és azok elemzése, értelmezése.

• Vajon tudunk választ adni a kutatási kérdésre? 

• A lehetséges válaszok halmazának egyik eleme:

❑ „Igen”

❑ „42”

❑ „Petőfi Sándor”

➢ Legalábbis az általam vizsgált szövegekben

➢ Hibahatáron belül

➢ Feltéve, hogy a módszertan alaphipotézise igaz



Mélyfúrás

• Bármennyire szeretné a témavezetőnk és a bírálónk:

Egy élet munkájával sem fogjuk tudni a témát kimeríteni!

➢ Ne hagyjuk magunkat megvezetni a „még ezt is tedd bele” 
kezdetű „jótanácsokkal”!

• A tudomány kooperatív tevékenység:
• Sokan – együtt vagy egymástól függetlenül – hasonló (de nem azonos) 

kérdéseket válaszolnak meg, hol hasonló, hol nagyon eltérő módszerekkel.

• A 21. századi tudomány mindennapjai: számos „mélyfúrás”.

• Új tudományos tudás ezen mélyfúrások meta-analízisével keletkezik.

Széles, 
de felületes

Mély, 
de szűk

Thomas Kuhn: 
a normál tudomány, 
mint rejtvényfejtés.



Összefoglalás vagy konklúzió? Visszacsatolás!

• Saját kutatásommal hogyan járultam hozzá a tudománynak 
az adott témával kapcsolatos mai állásához?

• A mélyfúrásom eredményei:

❑ a primer megfigyelések, eredmények,

❑ a primer eredmények általam javasolt értelmezése,

❑ a feltett kérdésre az interpretált eredmények által adott válasz,

❑ figyelembe véve az alkalmazott módszer határait,

vajon

illeszkednek / nem illeszkednek mások eredményeihez?

Olyat ne mondjunk, hogy „az adataim nem reprezentatívak, tehát nem lehet belőlük következ-
tetéseket levonni”: mert akkor minek pazaroljuk a kutató, a témavezető és az olvasó idejét?



2. A témavezetés háromszöge



A témavezetés háromszöge

T É M A

TÉMAVEZETŐTÉMAVEZETETT
kapcsolati kémia



A témavezető szakértelme

• Tárgyi tudás

• Fogalmi keret

• Szakirodalmi tájékozottság, kutatástörténet:
• Zsákutcák a múltban

• Nyitott kérdések, hot topics

• Manapság divatos megközelítések

• …

• Módszertan

+ Intuíció azzal kapcsolatban, hogy melyik kutatási irány lesz termékeny.

A gondolkodási 
szintek Bloom-
féle taxonómiája:

1. Ismeret
2. Megértés
3. Alkalmazás
4. Analízis
5. Szintézis
6. Értékelés



Kapcsolati kémia    a témavezető és a témavezetett között

• Ki kereste meg a másikat? 

• Valójában kinek a témája? •  A másik mennyire azonosul a témával?

• Ki mennyi energiát szán a kutatásra?

• Személyiségbeli adottságok, életkori különbségek, gender viszonyok.

• Rendelkezésre álló konfliktusmegoldási technikák. Érzelmi intelligencia.

• Hatalmi távolság (power distance) a kultúrában.

• Függ országtól, tudományterülettől, intézménytől, egyéntől is.

Közös 
kutatás

Névleges 
témavezetés



Érdeklődés:      tisztázzuk saját viszonyunkat a témához!

• Valóban érdekel a téma?

• Vannak külső motivációim (is/csak)? (Például: CV-ben jól mutat.)

• Mi érdekel engem a témában?

❑ Vajon a „tudományos megismerés vágya” ég bennem?

❑ Vajon igazából „nem tudományosak” a motivációim (is/csak)? 

✓ Személyes múltbeli élmény feldolgozása ✓ Vallási, etnikai, egyéb identitás

✓Meg szeretném jobbítani a világot ✓ Bebizonyítom, h. a másik téved

Nem baj, ha nem csak tisztán tudományosak a motivációink. De 

(1) legyünk ezzel tisztában, és (2) a dolgozatban reflektáljunk rá, vagy ne látszódjék!



Érdeklődés:      tisztázzuk saját viszonyunkat a témához!

• Mennyit tudok a témáról? [Senk i  nem tud  MINDENT! ]

• Eleget tudok, és ezért választottam magamnak 

egy még nyitott kérdést, egy hot topic-ot, egy feltáratlan területet.

• Alig tudok valamit, többet szeretnék megtudni a témáról.

• Honnan érkeztem a témához?

• A módszertan felől, az általános jelenség felől, 

vagy egy konkrét eset felől?

Sajnos még korai kutatásról beszélni, csak projekt alapú 
tanulásról. Témaválasztásban a témavezető segíthet.



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Téma

Általános jelenség

Megközelítési 
módszer



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Julius 
Caesar 
halála

Politikai gyilkosságok

Forrás-
elemzés



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Ádám 
és Éva

Az ősanya motívuma

Gender
kritika



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Hangsúly 
a görög 

nyelvben

Szóhangsúly

Optimalitás-
elmélet



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Refor-
máció

Vallási mozgalmak 
dinamikája

Vallás-
szociológia



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Saul 
fia

A Holocaust filmes 
reprezentációi

Film-
szemiotika



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Az én 
témám

?

?



Honnan érkeztem? Mások honnan érkeznek?

Az én 
témám

?

?

Forduljon a szomszédjához:
• Soroljon fel három lehetséges irányt, 

amely felől valaki elérkezhet a témájához!
• Maga honnan érkezett?
• Ismer olyat, aki máshonnan érkezett?

Soha ne felejtse:
• Ha ír valamit, olvasója (pl. bírálója) 

más irányból érkezhetett a témához!
• Ha olvas valami, a szerző más 

irányból érkezhetett a témához!



3. A félév menete



A félév céljai

1. Módszertani tudatosság kifejlesztése, reflexió a már futó kutatásra.

2. Kortárs módszertani és elméleti keretek – a látókör bővítése:

➢ amiről egy 21. századi kutatónak illik hallania (még ha nem is műveli),

➢ ezek kipróbálása a saját kutatási témákkal kapcsolatosan (kísérletképpen).

A hivatalos kurzusleírásból: „Szélesebb elméleti és módszertani horizontja révén

doktori témáját új perspektívában fogja értelmezni. Ugyanakkor megismeri az egyes

iskolák közötti szemléletbeli különbségeket, a módszertant érintő tudományos vitákat is,

és ezáltal a kortárs szakirodalmat is tágabb kontextusban lesz képes interpretálni.”



A félév menete

• A félév során: (30% – 40% – 30%)

❑ A cikkek elolvasása + megvitatása órán.

❑ Beadandók a félév során az olvasott cikkekről:

➢ Absztrakt – mintha a cikket készülne egy konferencián előadni

➢ Bírálat – mintha a cikket bírálná egy folyóirat számára

➢ Recenzió – mintha az épp megjelent cikkről írna recenziót

➢ Pályázat – mintha a témában készítene elő kutatási projektet

❑ Rövid dolgozat: módszertani reflexió a kutatásra, a tanultak alapján.



A félév menete

• A kurzus honlapja, irodalomjegyzékkel: 

http://birot.web.elte.hu/courses/2019-modszertan/

• Fogadóóra: biro.tamas@btk.elte.hu

• Türelmüket és megértésüket kérem, ha lassan reagálok, stb.

mailto:biro.tamas@btk.elte.hu


4. Egy kis tudományfilozófia



Mi a tudomány célja?

“One of the main objectives of science is to provide explanation; accordingly, 

a major goal of philosophy of science is to specify what constitutes an explanation.” 
(W. Bechtel, P. Mandik and J. Mundale, ‘Philosophy meets the neurosciences’, in W. Bechtel et al. (eds.), 

Philosophy and the Neurosciences: A Reader, Blackwell, 2001, pp. 4-22. Az idézet: p. 8.)



Mi a tudomány célja?

“One of the main objectives of science is to provide explanation; accordingly, 

a major goal of philosophy of science is to specify what constitutes an explanation.” 
(W. Bechtel, P. Mandik and J. Mundale, ‘Philosophy meets the neurosciences’, in W. Bechtel et al. (eds.), 

Philosophy and the Neurosciences: A Reader, Blackwell, 2001, pp. 4-22. Az idézet: p. 8.)

• Tudomány = tudás? vagy inkább: tudás rendszerezve?

• Tudás →magyarázat vagy inkább: értelmezés?



Elmélet vagy értelmezés?

• Tudás: adatok → kiindulási pont a tudomány műveléséhez

• Magyarázat:

• Miért vannak ezek az adatok?

• Értelmezés:

• Mit jelentenek ezek az adatok?

magyarázó 
elmélet

értelmezési 
keret

„A valódi tudomány magyarázatokkal szolgál” – vagy mégsem?

Meggyőző vagy 
magyarázó erő?

A félév során visszatérő kérdés lesz!



Az adatgyűjtéstől az elméletig… és tovább

nyers adat

interpretált adat

elméletpredikció

adatgyűjtés



Magyarázattípusok

• Covering law model vagy deductive-nomological (D-N) model

• Kezdeti feltétel(ek) + univerzális érvényű törvény(ek) ⊨megfigyelés

• Elmélet magyarázó ereje: minél több megfigyelést minél kevesebb törvénnyel.

• Funkcionális és teleologikus magyarázatok

• Ilyen és ilyen funkciót tölt be. Ilyen és ilyen célja van.

• Mechanikus magyarázatok

• Ilyen és ilyen részekből áll, azok így és így működnek együtt  ⊨megfigyelés

• …

Javasolt irodalom: W. Bechtel, P. Mandik
and J. Mundale, ‘Philosophy meets the 

neurosciences’, in W. Bechtel et al. (eds.), 
Philosophy and the Neurosciences: A 

Reader, Blackwell, 2001, pp. 4-22. 

Tinbergen 4 miért kérdése.
Például: miért lát ez az állat?
- Funkció: hogy ételt találjon.
- Mert az evolúció során így jött létre.
- Mert a szemben a retinán a fény…
- Mert az egyedfejlődés során…



Magyarázattípusok

• Covering law model vagy deductive-nomological (D-N) model

• Kezdeti feltétel(ek) + univerzális érvényű törvény(ek) ⊨megfigyelés

• Elmélet magyarázó ereje: minél több megfigyelést minél kevesebb törvénnyel.

• Funkcionális és teleologikus magyarázatok

• Ilyen és ilyen funkciót tölt be. Ilyen és ilyen célja van.

• Mechanikus magyarázatok

• Ilyen és ilyen részekből áll, azok így és így működnek együtt  ⊨megfigyelés

• …

Javasolt irodalom: W. Bechtel, P. Mandik
and J. Mundale, ‘Philosophy meets the 

neurosciences’, in W. Bechtel et al. (eds.), 
Philosophy and the Neurosciences: A 

Reader, Blackwell, 2001, pp. 4-22. 

Tinbergen 4 miért kérdése.
Például: miért lát ez az állat?
- Funkció: hogy ételt találjon.
- Mert az evolúció során így jött létre.
- Mert a szemben a retinán a fény…
- Mert az egyedfejlődés során…

A  m a g u k  ku t a t á s a  h o v a  i l l e s z t h e t ő  b e ?



Magyarázattípusok

• Covering law model vagy deductive-nomological (D-N) model

• Kezdeti feltétel(ek) + univerzális érvényű törvény(ek) ⊨megfigyelés

• Elmélet magyarázó ereje: minél több megfigyelést minél kevesebb törvénnyel.

• Funkcionális és teleologikus magyarázatok

• Ilyen és ilyen funkciót tölt be. Ilyen és ilyen célja van.

• Mechanikus magyarázatok

• Ilyen és ilyen részekből áll, azok így és így működnek együtt  ⊨megfigyelés

• …

Javasolt irodalom: W. Bechtel, P. Mandik
and J. Mundale, ‘Philosophy meets the 

neurosciences’, in W. Bechtel et al. (eds.), 
Philosophy and the Neurosciences: A 

Reader, Blackwell, 2001, pp. 4-22. 

Tinbergen 4 miért kérdése.
Például: miért lát ez az állat?
- Funkció: hogy ételt találjon.
- Mert az evolúció során így jött létre.
- Mert a szemben a retinán a fény…
- Mert az egyedfejlődés során…

• Narratíva: ilyen kiindulópontból ilyen folyamat ⊨megfigyelés



Választás egyaránt lehetséges 
magyarázatok / értelmezések közül

• Illeszkedés az empirikus adatokra

• Elméleti keret preferenciái

• Előfeltevések plauzibilitása

• Belső koherencia

• Szubjektív „elegancia”, „szépség”

• Divat, „korszellem” (Zeitgeist) … stb. …



Pozitivista tudomány vs. posztmodern

Naiv pozitivista tudomány

• A világ és szabályosságai 

empirikus úton megismerhetők.

• Létezik objektív igazság, amelyet 

az egységes tudomány megismer.

• A tudományos megismerés 

kumulatív, a tudományos 

eredmények összeadódnak.

Karl Popper és Thomas Kuhn után

• Tudományos elmélet empirikus 

úton cáfolható, de nem 

bizonyítható (Popper).

• A paradigmák egymással össze nem 

mérhetők (inkommenzurábilisak), 

és idővel változnak (Kuhn).

• Nincs paradigmafüggetlen igazság.



Thomas Kuhn és az „alakváltás” (Gestalt-switch)
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Különböző tudományos paradigmák mint eltérő „szemléletmódok”:
ugyanarra a „képre” (adatokra, jelenségekre…) 
néznek, de mást és mást látnak benne.
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Thomas Kuhn és az „alakváltás” (Gestalt-switch)

Különböző tudományos paradigmák mint eltérő „szemléletmódok”:
ugyanarra a „képre” (adatokra, jelenségekre…) 
néznek, de mást és mást látnak benne.

Mi az előtér, mi a háttér?
Mi kerül a figyelem középpontjába?

Mi fontos, releváns, magyarázatra 
szoruló megfigyelés? És mi az, ami 
érdektelen, lényegtelen, aminek a 

kimagyarázása ráér később is?



Milyen színű ez a ruha?

• Fehér és arany?

• Kék és fekete?

Késhegyre menő viták világszerte 
az interneten 2015-ben.

Ld. például itt: 
http://index.hu/tudomany/brittudosok/2015/02/27/
feher_es_arany_szinunek_latja_ezt_a_ruhat_valami
_nem_stimmel_az_agyaban./

http://index.hu/tudomany/brittudosok/2015/02/27/feher_es_arany_szinunek_latja_ezt_a_ruhat_valami_nem_stimmel_az_agyaban./
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A „hívők” nem tudják 

és nem fogjak egymást 

meggyőzni. A kutató 

feladata mégis megérteni 

a különböző látásmódokat.
Egyes tud. kutatók 

látásmódja is nagyon 
eltérhet egymástól 

(Th. Kuhn: paradigmák). 
A mi feladatunk mégis 
megérteni a különböző 

látásmódokat.

http://index.hu/tudomany/brittudosok/2015/02/27/feher_es_arany_szinunek_latja_ezt_a_ruhat_valami_nem_stimmel_az_agyaban./


Köszönöm a figyelmet!


